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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від Ц  ШІЛХлі £огі Чугуїв № 189_________

Про надання дозволу на нотаріальне 
укладання договору купівлі-продажу 
житлової квартири

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей», статей 6, 23, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статті 177 Сімейного кодексу України, 
статті 32 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), розглянувши 
заяву, яка надійшла до комісії з питань захисту прав дитини районної державної 
адміністрації від неповнолітньої
 і року народження, яка буде діяти за згодою батьків, про надання дозволу
на нотаріальне укладання договору купівлі-продажу житлової квартири 
за алоесою: вул.

область, яка належить їй,
по 1/3 частині кожній на праві 

приватної спільної часткової власності згідно зі свідоцтвом про право власності 
на житло від 03 липня 2007 року серія САВ № 228485, та витягами 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 05 травня 2021 року №№ 255330172, 255331212, 255329453, 
право користування якою має малолітній

року народження, який зареєстрований на вказаній житловій 
площі, за умови одночасного нотаріального укладання договору 
купі влі-ппо лажу 1/3 частини житлового будинку на ім’я неповнолітньої

року народження, за адресою:

область, який належить на праві власності згідно
з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 
нерухомого майна від 24 травня 2021 року № 257958149, та розташований на 
земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий 
№ 6325456200:00:003:0202, згідно з витягом з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку від 25 травня 2021 року за № НВ-6315382532021. Беручи
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до уваги те, що батьки неповнолітньо 
року народження,

_______  __г _______  надали дозвіл на нотаріальне укладання договору
купівлі-продажу житлової квартири за адресою: вул.

область, 1/3 частина 
якої належить на праві спільної часткової власності неповнолітній

року народження, за умови одночасного 
нотаріального укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини житлового 
будинку за адресою: вул. 1-го Травня, буд. 11, смт Новопокровка, Чугуївський 
район, Харківська область на ім’я неповнолітньої

року народження,
з надали письмово 

посвідчені заяви не порушувати житлові права неповнолітньої
пою/ наподження, та малолітнього 

року народження, під час 
нотаріального укладання договорів купівлі-продажу, а 
 „  зобов’язується продати 1/3 частину житлового будинку за адресою:

область, на ім'я неповнолітньої
року народження, житлова площа 1/3 частини квартири за адресою:

вул. і
область, складає 1 0 .0 3  М2, а ЖИТЛОМ ттттптття 1/З ЦЯГТМНИ ^ л и н ю /  яя 

адресою: вул
З облаСТЬ, СКЛаДаЄ 16.63 М.“ ВраХОВ̂ гл̂ чі'і ішдаппл \ z j i y y i \ y j t i  у  раоад 

дітей районної державної адміністрації з відповідними документами, 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини районної державної 
адміністрації (протокол від 24 червня 2021 року № 07), з метою соціального 
захисту прав дитини:

1. Надати дозвіл на нотаріальне укладання договору купівлі-продажу 
житлової квартири за адресою:

обпясть, яка належить
неповнолітній ! року народження,

по 1/3 частині кожній на праві приватної спільної часткової власності, право 
користування якою має малолітній

_____ року народження, за умови одночасного нотаріального
укладання договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою:

область, який належить на праві власності Якуніну Євгену Леонідовичу, 
та 1/3 частина якого на праві власності буде належати неповнолітній 
Макушенко Ренаті Михайлівні, 18 квітня 2005 року народження.

2. Надати дозвіл неповнолітній
року народження, яка буде діяти за згодою батьків, на нотаріальне 

укладання та підписання договору купівлі-продажу 1/3 частини житлової
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ооласть, за умови одночасного нотаріального 
укладання та підписання договору купівлі-продажу 1/3 частини житлового 
будинку за адресою: вут

область, який належить на праві власності 
, на своє ім’я.

3. Зобов’язати
і не порушувати житлові та майнові 

права неповнолітньої року
народження, та малолітнього

року народження, під час укладання договорів 
купівлі-продажу та надати до служби у справах дітей районної державної 
адміністрації у трьохмісячний термін після вчинення правочинів копії 
відповідних документів, та копії документів про реєстрацію місця проживання 
малолітнього року
народження, за новою адресою.

4. Попередити про відповідальність

за невиконання пункту 2 даного розпорядження у визначений термін.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Володимира Губарева.

Голова районної державної 
адміністрації Ігор ВОЛКОВ


