
                

     

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОДАЖ ЖИТЛА, 

ЧАСТИНА ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ДИТИНІ (ДІТЯМ)  

1. Правовстановлюючі документи на житло, що буде продаватись 

(оригінал та копія) 

2. Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3. Свідоцтво про шлюб або розлучення (оригінал та копія) 

4. Копії паспортів  

5. Довідка зі школи або дитячого закладу із зазначенням виду утримання 

дитини(дітей) 

6. Довідка з місця прописки дитини (дітей) та довідка про зареєстрованих 

осіб у житлі, що буде продаватись 

7. Правовстановлюючі документи на житло, що буде придбано (оригінал 

та копія) 

8. Документи з відділу віз та реєстрацій (в разі виїзду на ПМП за кордон) 

9. Обов»язкова присутність батьків, дитини (дітей) з 7-ми річного віку та 
інших співвласників житла при подачі документів 

10. Витяг   з   Єдиного   реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    

нерухомого    майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського 

управління юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     

        

 Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

                                            вівторок з 9 до 11 год. 

                                            середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОДАЖ ЖИТЛА, 

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ ДИТИНІ (ДІТЯМ)  
 

1.Правовстановлюючі документи на житло, що буде продаватись 

(оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (ЖЕК або квартальний комітет) та 
довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

6. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого                 

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117-118)     
 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ОБМІН ЖИТЛА, 

ЧАСТИНА ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ДИТИНІ (ДІТЯМ)  

1.Правовстановлюючі документи на житло, що буде обмінюватись 

(оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Свідоцтво про шлюб або розлучення (оригінал та копія) 

4.Довідка зі школи або дитячого закладу із зазначенням виду утримання 

дитини(дітей) 

5.Довідка з місця прописки дитини(дітей) (ЖЕК або квартальний комітет) 
та довідка про зареєстрованих осіб у даному житлі 
6. Копії паспортів 

7.Правовстановлюючі документи на обмінюване житло (оригінал та копія) 

8. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     

8.Обов»язкова присутність батьків, дитини (дітей) з 7-ми річного віку та  

інших співвласників житла при подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 



 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА 

НА ІМ»Я ДИТИНИ (ДІТЕЙ)  

1.Правовстановлюючі документи на житло, що буде придбано (оригінал 

та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3. Довідка з місця прописки дитини(дітей) та довідка про 

зареєстрованих в даному житлі осіб 

4. Копії паспортів  

5.Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

4. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     
 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ДАРУВАННЯ ЖИТЛА 

НА ІМ»Я ДИТИНИ (ДІТЕЙ)  
 

1.Правовстановлюючі документи на житло, що буде даруватися (оригінал 

та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3. Довідка з місця прописки дитини(дітей)(ЖЕК або квартальний 

комітет) та довідка про зареєстрованих в даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     

6.Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11год. 
 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ДАРУВАННЯ ЖИТЛА, 

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ ДИТИНА (ДІТИ)  
 

1.Правовстановлюючі документи на житло, що буде даруватися (оригінал 

та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (дітей)(ЖЕК або квартальний комітет) 
та довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     

5.Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год.  
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИЗНАЧЕННЯ 

ЧАСТОК У ЖИТЛІ, ЧАСТИНА ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ДИТИНІ (ДІТЯМ) 

АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ ДИТИНИ(ДІТИ) 

 

1.Правовстановлюючі документи на житло (оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини(дітей)(ЖЕК або квартальний комітет) 
та довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     

5.Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год.  
 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИЗНАЧЕННЯ 

ЧАСТОК У ЖИТЛІ, ЧАСТИНА ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ДИТИНІ(ДІТЯМ), 

АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ ДИТИНА (ДІТИ)  
 

1.Правовстановлюючі документи на житло (оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини(дітей)(ЖЕК або квартальний комітет) 
та довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)     

6.Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год.  
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОДАЖ 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЧАСТИНА ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ДИТИНІ 
(ДІТЯМ)  

1.Технічний паспорт на транспортний засіб, що буде продаватись 

(оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (дітей)(ЖЕК або квартальний комітет)  
4.Свідоцтво про смерть (оригінал та копія) 

5. Копії паспортів 

6.Обов»язкова присутність батьків, дитини (дітей) з 7-ми річного віку  та 

співвласників транспортного засобу при подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА НАДАННЯ 

ДОВІРЕНОСТІ  ВІД ІМЕНІ  ДИТИНИ (ДІТЕЙ)  

1.Правовстановлюючі документи на житло або транспортний засіб, що 

буде продаватись (оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (ЖЕК або квартальний комітет) 
4. Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) при подачі документів 

5.80 аркушів білого ксероксного паперу 

 Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗПОДІЛ (ПОДІЛ) 

МАЙНА ПОДРУЖЖЯ, ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ  

ДИТИНА (ДІТИ) 

  

1.Правовстановлюючі документи на житло (оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (ЖЕК або квартальний комітет) та 
довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)    

6. Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) при подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДАННЯ 

ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ НА ЖИТЛО, ПРАВО 

КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ  ДИТИНА (ДІТИ)  
 

1.Правовстановлюючі документи на житло (оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (ЖЕК або квартальний комітет) та 
довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)    

5. Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) та власників житла при 

подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДАННЯ 

ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ ДЛЯ   

ДИТИНИ (ДІТЕЙ)  
 

1.Правовстановлюючі документи на житло (оригінал та копія) 

2.Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

3.Довідка з місця прописки дитини (ЖЕК або квартальний комітет) та 
довідка про зареєстрованих у даному житлі осіб 

4. Копії паспортів 

5. Витяг з Єдиного реєстру   заборон   відчуження    об»єктів    нерухомого       

майна ( реєстраційна служба Кіровоградського міського управління 

юстиції (міськвиконком, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 117)    

6. Обов»язкова присутність батьків дитини (дітей) при подачі документів 

 

Години прийому : понеділок з 14 до 16 год. 

   вівторок з 9 до 11 год. 

   середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ  
 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 

МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ (ДІТЕЙ) 
 

1. Копії паспортів батьків дитини (дітей) 

2. Довідка з місця реєстрації (проживання) 

3. Свідоцтво про шлюб або розлучення (оригінал та копія) 

4. Свідоцтво про народження дитини(дітей) (оригінал та копія) 

5. Довідка з місця навчання або виховання дитини (дітей) 

6. Довідка про сплату аліментів (в разі наявності) 
7. Характеристика з місця проживання або з місця роботи 

8. Довідка про доходи  

     9. Довідки про стан здоров”я ( норколог, психіатр, терапевт). 
   
 

Години прийому: 

 Понеділок з 14 до 16 год. 

 Вівторок з 9 до 11 год. 

Середа з 9 до 11 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ  
 

 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ (ДІТЕЙ) ДЛЯ ЇЇ 
ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ 

 

1. ЗАЯВА 

2. КОПІЯ ПАСПОРТА ЗАЯВНИКА 

3. КОПІЯ ПАСПОРТА ДИТИНИ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ) 
4.ДОВІДКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

ЗАЯВНИКА (У РАЗІ КОЛИ В ПАСПОРТІ ВІДСУТНІ ДАНІ ПРО 

РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ) 

5. ДОВІДКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

ДИТИНИ 

6. КОПІЯ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

7. КОПІЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ (У РАЗІ 
НАЯВНОСТІ) 
8. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ВІДПРАВЛЕННЯ 

РЕКОМЕНДОВАНОГО ЛИСТА  ЗГІДНО З ВИМОГАМИ, 

ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБЗАЦОМ 157 Сімейного кодексу України 

(інформує другого з батьків дитини шляхом надсилання 

рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі 
України, мету виїзду, державу прямування та відповідний часовий 

проміжок перебування у цій державі) 
 9. Копія документа, виданого лікарсько-консультативною 

комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за 

формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду 

за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 

розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 

тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), 

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на 

утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує 
трансплантації органа або паліативної допомоги).  
 

 

 

Години прийому: 

 Понеділок з 14 до 16 год. 

 Вівторок з 9 до 11 год. 

Середа з 9 до 11 год. 
 

 


