
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

     

РІШЕННЯ                            

 

23 грудня 2021 року                                                                                       №  440 

 
  Про   надання    дозволу   на   вчинення 

  правочину   щодо   нерухомого   майна, 

  підписання  договору  купівлі-продажу 

  ½ частини квартири, власником якої є 

малолітня дитина, за умови дарування 

квартири малолітній дитині 

 

     З метою забезпечення прав дитини на майно, керуючись статтею 177 

Сімейного кодексу України (зі змінами), статтями 17,18 Закону України « Про 

охорону дитинства», статтею 12 Закону України « Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей» (зі змінами), п. 65-67 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866 « Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав 

дитини» (зі змінами) та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради від 20 грудня  2021 р. № 

13, на виконання делегованих повноважень, зазначених у підпунктах 4 пункту «б» 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Слобожанської селищної ради: 

                                             

В И Р І Ш И В: 
 

  1.   Надати Шклярову Артему Олександровичу, 08.10.1984 року народження, 

дозвіл на вчинення правочину щодо нерухомого майна, підписання від імені 

малолітньої дитини Шклярової Альбіни Артемівни, 08.08.2008 року народження, 

договору купівлі-продажу ½ частини квартири за адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. Енергетиків, буд. 8, кв.40, що 

належить малолітній дитині на праві власності, за умови дарування малолітній 

дитині квартири, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. 

Слобожанське, вул. Ціолковського, буд. 19, кв. 33.  

  2.   Надати Шклярову Артему Олександровичу, 08.10.1984 року народження, 

дозвіл на вчинення правочину щодо нерухомого майна, підписання від імені 

малолітній дитини Шклярової Альбіни Артемівни, 08.08.2008 року народження, 

договору дарування малолітній дитині квартири, за адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. Ціолковського, буд. 19, кв. 33. 



3.    Шклярову Артему Олександровичу надати до служби у справах дітей 

Слобожанської селищної ради документи, що підтверджують право власності 

квартири, яка буде належати на праві власності малолітній дитині Шкляровій 

Альбіні Артемівні, 08.08.2008 року народження, за адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. Ціолковського, буд. 19, кв. 33. 

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби 

у справах дітей Слобожанської селищної ради Тетяну Риженко. 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                                Дмитро ДІХТЯР 

                               
 


