До справи
________________

Органу опіки та піклування
Сумської міської ради
_____________________________
______________________________
(прізвище, ім’я по батькові)

______________________________
______________________________
______________________________
(місце проживання)
тел. ___________________________________________

ЗАЯВА
Прошу розглянути питання щодо надання дозволу органу опіки та
піклування на ____________________________________________________
(назва правочину)
(частка та адреса нерухомого майна, рухомого майна)

від
імені
недієздатної
(обмежено
дієздатної)
особи
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць, рік народження)

який
(яка)
зареєстрований
(а)
за
адресою:
__________________________________________________________________
з
одночасною
купівлею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додатки: на ______ арк.
_________________
(дата)

__________________
(підпис)

Я____________________________________________________________
даю згоду на збір і обробку моїх персональних даних для отримання дозволу
органу опіки та піклування на укладання правочину від імені та на ім’я
підопічної особи відповідно до статті 71 Цивільного кодексу України.
Ця згода надана на строк поки не мине потреба.
Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути
передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством
України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не
передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням
зі мною.
________________
(дата)

__________________
(підпис)
вхід. від «____»__________2021
№ _______-__________/12.10-16

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ
ДО ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВЧИНЕННЯ
ПРАВОЧИНІВ ЩОДО:

відмови від майнових прав недієздатної особи;
видання письмових зобов’язань від імені недієздатної особи;
укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну
житлового будинку, квартири недієздатної особи;
укладення договорів щодо іншого цінного майна недієздатної особи:
1. заява опікуна недієздатної особи про отримання дозволу;
2. копія рішення суду про визнання особи недієздатною/про визнання особи
недієздатною та призначення їй опікуна;
3. копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи,
визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та
піклування);
4. згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у
недієздатної особи декількох призначених опікунів);
5. копія паспорта недієздатної особи;
6. копія паспорта опікуна недієздатної особи;
7. копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності
на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується та /
або придбавається;
8. довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності
на майно, яке відчужується та/або придбавається;
9. документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна
особа.
10. копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та/або
придбавається;
11. довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи;
12. довідка про склад сім’ї недієздатної особи або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб.

