
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка      № 88                           29 липня 2021 р. 
 

Про надання дозволу **** на продаж нерухомого майна, що належить 
малолітньому **** 

 

          Керуючись Законом України "Про органи місцевого самоврядування 
в Україні", розглянувши заяву від гр. ****,  **** року народження, який 
зареєстрований за адресою:  ****, про надання дозволу на продаж житлового 
будинку та господарських будівель, що належать його малолітньому синові ****, 

**** року народження, та що розташовані за адресою: **** (Софіївського) 
району Дніпропетровської області, відповідно до Сімейного кодексу України, 
Цивільного кодексу України, законів України "Про охорону дитинства", "Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", виходячи з інтересів 
дитини: 

 

1. Надати гр. ****, ****  року народження, дозвіл на продаж житлового 
будинку та господарських будівель, що розташовані за адресою: **** 

Криворізького (Софіївського) району Дніпропетровської області, та що належать 
його малолітньому сину ****, **** року народження, за умови одночасного 
дарування на ім'я малолітнього ****, **** року народження, **** кв.м. загальної 
площі житлового будинку та 1/3 частки земельної ділянки для обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, розташованих за 
адресою: ****, що належать згідно з договором купівлі-продажу ****, **** р.н. 

 

2.  Надати гр. ****, **** року  народження, дозвіл на підписання договору 
купівлі – продажу нерухомого майна від імені малолітнього ****, **** року 
народження. 

 

3. Зобов'язати гр. ****, **** року народження, надати у місячний термін 
до служби у справах дітей виконавчого комітету Софіївської селищної ради 



відповідні документи про виконання п. 1, п.2 даного рішення 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради від 23.07.2021 № 84 «Про надання дозволу на продаж 
об'єкту нерухомого майна, що належить малолітній дитині».  

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
начальника служби у справах дітей Розбицьку С.В., контроль залишаю за собою. 
 

 

           Селищний голова                                                        П. СЕГЕДІЙ 

 

 

 
 


