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ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

      березня 2021 року                                                                              №_______ 

 

Про надання дозволів на вчинення правочинів про  

відчуження та набуття майна, право власності на яке або право 

користування яким має неповнолітня дитина 

 

Керуючись ст. 32 Цивільного Кодексу України, ст. 177 Сімейного 

Кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей», ст. 17 і ст.18 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини,  затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, з метою охорони та захисту 

прав і законних інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо належного їм 

майна, в тому числі житла, право власності на яке або право користування яким 

вони мають, розглянувши заяви громадян та документи, подані відповідно до 

вимог чинного законодавства, беручи до уваги витяг з протоколу від 24.03.2021 

№ 02 засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчий комітет 

Гірської сільської ради  

        ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл на укладання договору купівлі-продажу щодо відчуження 

належного дитині житла: 

неповнолітній Попік Марії Андріївні 18.01.2005 р. н., за згодою батьків 

Попік Ірини Михайлівни 20.08.1982 р. н. та Попік Андрія Леонідовича  

25.03.1978 р. н. на укладання договору купівлі-продажу щодо відчуження 

належної їй 1/3 частки трикімнатної квартири за адресою: Київська область, 

Бориспільський район, село Гора, вулиця Центральна буд.38-А, кв.15; 



договір щодо відчуження укладати за умови збереження майнових та 

житлових прав неповнолітньої Попік Марії Андріївні 18.01.2005 р. н. шляхом 

одночасного (першочергового) набуття нею рівноцінного майна на праві 

власності шляхом посвідчення договору дарування, прийняття у дарунок на її 

користь відповідної рівноцінної 1/2 частки двокімнатної квартири за адресою: 

місто Київ, вулиця Машинобудівна буд. 21-А, кв. 107, яка записана в реєстровій 

книзі № 469-39 за номером 44887; 

надати до Служби у справах дітей виконавчого комітету Гірської 

сільської ради копію договору купівлі-продажу та копію договору дарування 

протягом місяця після їх укладання та копії інформаційних довідок з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав 

власності, довідку про реєстрацію місця проживання дитини. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 

ради Счастливого М.А. 

 

 

Сільський голова                                                                  Роман ДМИТРІВ  

 

  


