
 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

   25.06.2020 № 269                                                                                 
с. Боратин          
Про надання дозволу XXXXXXXX 

на вчинення правочину щодо нерухомого майна 

 

Відповідно до статті 47 Конституції України, статями 30, 52, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», статті 177 Сімейного кодексу України, статей 33, 55, 1268, 

частини 6 статті 203, частини 1 статті 242 Цивільного Кодексу України, статей 17, 18 Закону 

України «Про охорону дитинства», пунктів 66, 67, 68 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 із захистом прав дитини», відповідно до рішення комісії з 

питань захисту прав дитини від 22 червня 2020 року, заяви громадянки Михальчук Віти 

Миколаївни від 23 червня 2020 року, виконавчий комітет сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл XXXXXXXX, матері малолітніх XXXXXXXX, 09 вересня 2009 

року народження та XXXXXXXX, 13 листопада 2011 року народження, дозвіл на вчинення 

правочину щодо нерухомого майна, а саме: на укладання нотаріально засвідченого 

договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 

0722880700:01:001:2933, площею 0,143 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в селі 

Баїв, Луцького району Волинської області. 

2. Надати дозвіл XXXXXXXX, матері малолітніх XXXXXXXX, 09 вересня 2009 

року народження та XXXXXXXX, 13 листопада 2011 року народження, дозвіл на укладання 

нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки, від імені та на 

користь малолітніх дітей. 

 3. Зобов’язати XXXXXXXX, матір малолітніх дітей XXXXXXXX, 09 вересня 2009 

року народження та XXXXXXXX, 13 листопада 2011 року народження грошові кошти, у 

належних дітям частинах, виручені від реалізації правочину зарахувати на відповідні 

банківські рахунки, відкриті на імена малолітніх дітей XXXXXXXX, 09 вересня 2009 року 

народження та XXXXXXXX, 13 листопада 2011 року народження. Підтверджуючі 

документи надати в місячний термін після зарахування до служби у справах дітей, сім’ї та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Боратинської сільської ради. 

          4. Майнові права малолітніх дітей XXXXXXXX, 09 вересня 2009 року народження та 

XXXXXXXX, 13 листопада 2011 року народження порушуватись не будуть, оскільки 

правочин здійснюється в інтересах дітей. 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Вікторію Мельник начальника 

служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Боратинської сільської ради. 

Сільський голова                 Сергій ЯРУЧИК 
Вікторія Мельник 
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