
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

  

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 21 травня 2021 р.                                                                                      № 125 

 

Про надання дозволу  на укладання 

та підписання договорів купівлі-

продажу частин житлових будинків 

та земельних ділянок 

 

 

Керуючись ст.ст. 32, 56, 71 Цивільного  кодексу України,  ст.ст. 176, 177 

Сімейного кодексу України, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 17, 18 Закону України «Про охорону 

дитинства»,  ст. 12 Закону України "Про основи  соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей», постановою Кабінету Міністрів 

України  від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши подання служби у справах 

дітей та заяву неповнолітньої ----------, -------- року народження, жительки с. ----

--, вул. ----------, з метою захисту права дитини на житло, виконавчий комітет 

Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

          1. Надати дозвіл неповнолітній ------------ року народження, на укладання 

та підписання договорів купівлі-продажу належних їй 1/2 частин житлового 

будинку та земельної ділянки площею                   0,25 га (кадастровий номер ----

------), які розташовані за адресою:  Житомирська область, с. ------ 

Андрушівської міської територіальної громади,  вул. --------,  за умови 

укладання договорів купівлі-продажу 1/2 частин житлового будинку та 

земельних ділянок площею 0,25 га (кадастровий номер -------) та 0,2908 га 

(кадастровий номер -------), які знаходяться за адресою: Житомирська область,  

с. --------, Червоненської селищної територіальної громади, вул. -------- 
 

2. Виконавчий комітет Андрушівської міської ради, як орган опіки та 

піклування, покладає відповідальність на  піклувальника дитини та нотаріуса за 

належне виконання умов цього рішення та захист права дитини на майно. 



2 

 
 

3. Матеріали справи берігати в службі у справах дітей Андрушівської 

міської ради. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Демченка С.Д. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Галина БІЛЕЦЬКА 

 


