
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про дозвіл на укладення та підписання 

договору про визначення часток у спільній 

власності подружжя та договору про 

припинення права на аліменти 

11 жовтня 2018 року Старокостянтинів   № 324 

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг 13 вересня 2018 року за № 1259, ПІБ, ПІБ, ПІБ про дозвіл на укладення 

та підписання договору про визначення часток у спільній власності подружжя 

та договору про припинення права на аліменти, враховуючи пропозицію 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради, 

відповідно до розпорядження міського голови від 11 жовтня 2018 року            

№ 290/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», 

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. ст. 177, 190 Сімейного кодексу України, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Дозволити ПІБ та ПІБ укласти та підписати договір про визначення 

часток у спільній власності подружжя, предметом якого буде квартира №  по 

АДРЕСА в м. Старокостянтинів, в якій зареєстроване місце проживання 

малолітнього ПІБ, 2005 року народження.  

 

2. Дозволити ПІБ та ПІБ укласти та підписати договір про припинення права 

на аліменти для дітей, у зв’язку з передачею 1/2 частки квартири №  по 

АДРЕСА в м. Старокостянтинів у приватну власність в рівних частках 

неповнолітньому сину ПІБ, 2001 року народження та малолітньому сину ПІБ, 

2005 року народження. 
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3. Дозволити матері, ПІБ, надати дозвіл своєму неповнолітньому сину 

ПІБ, 2001 року народження, укласти та підписати договір про припинення 

права на аліменти для дітей, у зв’язку з чим неповнолітньому ПІБ перейде у 

власність 1/4 частка у праві власності на квартиру за адресою:                                

вул. АДРЕСА, м. Старокостянтинів. 

 

4. Дозволити неповнолітньому сину ПІБ, 2001 року народження, який діє 

за згодою матері ПІБ, укласти та підписати договір про припинення права на 

аліменти для дітей, у зв’язку з чим неповнолітньому ПІБ перейде у власність 

1/4 частка у праві власності на квартиру за адресою: вул. ПІБ,                           

м. Старокостянтинів.  

 

5. Дозволити матері, ПІБ, укласти та підписати договір про припинення 

права на аліменти для дітей від імені малолітнього сина ПІБ, 2005 року 

народження, у зв’язку з чим малолітньому ПІБ перейде у власність                          

1/4 частка у праві власності на квартиру за адресою: вул. АДРЕСА,                   

м. Старокостянтинів. 

 

  

 

Перший заступник 

міського голови                                                підпис                           В. Богачук 

 

 


