
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю 

малолітніх  ПІБ, ПІБ 

12 жовтня 2017 року Старокостянтинів   №317 

 

 

Розглянувши заяви ПІБ, ПІБ, ПІБ, зареєстровані у центрі надання адміністративних 

послуг 14 вересня 2017 року за №916, про дозвіл на укладення та підписання правочинів 

щодо нерухомого майна за участю малолітніх дітей та інші подані матеріали, враховуючи 

інтереси малолітніх дітей, пропозицію комісії з питань захисту прав дитини від 05 жовтня  

2017 року, керуючись ст.ст. 17,18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», п. б 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.177 Сімейного Кодексу 

України, виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу ½ 

частини житлового будинку №  вул. Тараса Шевченка в с.Пеньки Старокостянтинівського 

району Хмельницької області від імені малолітньої ПІБ, 2007 року народження, власницею 

якої буде малолітня та де зареєстроване її місце проживання. 

 

2. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу ½ 

частини житлового будинку № по вул. Тараса Шевченка в с.Пеньки 

Старокостянтинівського району Хмельницької області від імені малолітнього ПІБ, 2010 

року народження, власником якої буде малолітній та де зареєстроване його місце 

проживання. 

 

3. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу ½ 

частини земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною 

площею 0,2123 га, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, №, с.Пеньки, 

Старокостянтинівський район, Хмельницька область, від імені малолітньої ПІБ, 2007 року 

народження, власницею якої буде малолітня. 

 

4. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу ½ 

частини земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною 

площею 0,2123 га, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, №, с.Пеньки, 

Старокостянтинівський район,  Хмельницька область, від імені малолітнього ПІБ, 2010 

року народження, власником якої буде малолітній. 
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5. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу ½ 

частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,25 га, що 

знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, №, с.Пеньки, Старокостянтинівський район, 

Хмельницька область, від імені малолітньої ПІБ, 2007 року народження, власницею якої буде 

малолітня. 

 

6. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу ½ 

частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,25 га, що 

знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, №, с.Пеньки, Старокостянтинівський район, 

Хмельницька область, від імені малолітнього ПІБ, 2010 року народження, власником якої 

буде малолітній. 

 

7. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 

частини секції № по вул.Франка, № від імені малолітньої Мазур Ніни Юріївни, 2007 року 

народження, власницею якої є малолітня. 

 

8. Дозволити батькам, ПІБ та ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 

частини секції № по вул.Франка, № від імені малолітнього ПІБ, 2010 року народження, 

власником якої є малолітній. 

 

9. Зобов’язати ПІБ та ПІБ протягом трьох місяців з моменту прийняття рішення 

укласти вищезазначені правочини та надати до виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради копії договору купівлі-продажу секції № по вул.Франка, № в 

м.Старокостянтинів та договору купівлі-продажу житлового будинку № по вул. Тараса 

Шевченка в с.Пеньки Старокостянтинівського району Хмельницької області. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Шабельник Н.І.). 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 

 


