
 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                        № 120                         13 грудня  2019 року                 

 
Про надання дозволу Омельченко Ю.А., Омельченко Ю.Ю.,  

Омельченко В.Ю. 
на укладання договору про поділ спадкового майна 

 
 Розглянувши заяви Омельченка Юрія Анатолійовича, неповнолітньої 
Омельченко Юлії Юріївни про надання дозволу на укладення договору про поділ 
спадкового майна, виконком Софіївської селищної ради встановив: 

Після смерті Омельченко Оксани Василівни, яка померла 20.06.2019 року, 
спадкоємцями належного їй майна, яке буде успадковуватись за законом у рівних 
частках і складається з 1/2 частини двокімнатної квартири за адресою: смт. 
Софіївка, вул. Меліоративна, будинок 9, квартира 6, та рухомого майна – 1/2 
частини автомобіля марки КАМАЗ, модель 5511, тип – САМОСКИД-С, 1987 року 
випуску, реєстраційний номер  АЕ9184АС, номер шасі – ХТС551100Н8619287, 
колір  оранжевий, є Омельченко Юрій Анатолійович - чоловік, неповнолітня 
донька Омельченко Юлія Юріївна, 14.10.2002 р.н.,  та малолітній син Омельченко 
Вадим Юрійович, 25.06.2013 р.н.  
 Спадкоємці домовилися між собою про розподіл спадкового майна, про що 
написали відповідні заяви. 
 Омельченко Юрій Анатолійович відмовляється від своєї спадкової частки у 
двокімнатній квартирі за адресою: смт. Софіївка, вул. Меліоративна, будинок 9, 
квартира 6, на користь неповнолітньої Омельченко Юлії Юріївни і малолітнього 
Омельченко Вадима Юрійовича взамін спадкових часток права, які мають 
неповнолітня Омельченко Ю.Ю. і малолітній Омельченко В.Ю. на автомобіль 
марки КАМАЗ. 
 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», 
ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», з метою недопущення порушення майнових прав 
неповнолітньої і малолітньої дітей, для подальшого ефективного використання 
майна,  виконком селищної ради вирішив: 



1. Надати дозвіл Омельченко Юрію Анатолійовичу  на надання згоди 
неповнолітній Омельченко Юлії Юріївні, 14 жовтня 2002 року народження, та 
малолітньому Омельченко Вадиму Юрійовичу, 25 червня 2013 року народження, 
на укладення договору про поділ спадкового майна, яке належало Омельченко 
Оксані Василівні, після укладення якого неповнолітній Омельченко Юлії Юріївні 
та малолітньому Омельченко Вадиму Юрійовичу належатиме 1/2 частина  
двокімнатної квартири за адресою: смт. Софіївка, вул. Меліоративна, будинок 9, 
квартира 6, а саме по 1/4 частині кожному, а Омельченку Юрію Анатолійовичу 
належатиме 1/2 частина автомобіля марки КАМАЗ, модель 5511, тип – 
САМОСКИД-С, 1987 року випуску, реєстраційний номер – АЕ9184АС, номер 
шасі – ХТС551100Н8619287, колір – оранжевий. 

2. Надати дозвіл неповнолітній Омельченко Юлії Юріївні, 14 жовтня 2002 
року народження, та малолітньому Омельченко Вадиму Юрійовичу, 25 червня 
2013 року народження, на укладення договору про поділ спадкового майна, яке 
належало Омельченко Оксані Василівні, після укладання якого неповнолітній 
Омельченко Юлії Юріївні та малолітньому Омельченко Вадиму Юрійовичу 
належатиме 1/2 частина  двокімнатної квартири за адресою: смт. Софіївка, вул. 
Меліоративна, будинок 9, квартира 6, а саме по 1/4 частині кожному, а 
Омельченку Юрію Анатолійовичу належатиме 1/2 частина автомобіля марки 
КАМАЗ, модель 5511, тип – САМОСКИД-С, 1987 року випуску, реєстраційний 
номер – АЕ9184АС, номер шасі – ХТС551100Н8619287, колір – оранжевий. 

3. При вчиненні правочинів стосовно  укладання договору про поділ 
спадкового майна право підпису від імені неповнолітньої Омельченко Юлії 
Юріївни, 14.10.2002 р.н. та малолітнього Омельченка Вадима Юрійовича, 
25.06.2013 р.н., надати їх бабусі Степанюк Люсі Григорівні.  
 

  
Селищний голова                                                       П.СЕГЕДІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 


