
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про дозвіл на укладення та 

підписання правочинів щодо 

нерухомого майна за участю 

малолітніх дітей 

29 березня 2018 року Старокостянтинів   № 102 

 

 

Розглянувши заяви ПІБ, ПІБ, які зареєстровані у центрі надання 

адміністративних послуг   16 березня 2018 року за № 378, про дозвіл на 

укладення та підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю 

малолітніх дітей, враховуючи пропозицію комісії з питань захисту прав 

дитини, відповідно до розпорядження міського голови від 28 березня 2018 

року № 80/2018-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. 177 Сімейного Кодексу України, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити ПІБ укласти та підписати договір дарування житлового 

будинку №  по пров. № Польовий в м. Старокостянтинів, право проживання та 

право користування яким мають малолітні діти: ПІБ, 2005 року народження, 

ПІБ, 2009 року народження. 

 

2. Дозволити ПІБ укласти та підписати договір дарування 1/2 частини 

житлового будинку №  по пров. №  Польовий в м. Старокостянтинів від імені 

малолітньої дочки  ПІБ, 2005 року народження, власницею якого буде 

малолітня. 

 

3. Дозволити  ПІБ  укласти  та  підписати  договір  дарування                 

1/2 частини земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою:                     

пров. № Польовий, №, м. Старокостянтинів, від 



 

2 

 

імені малолітньої дочки Денисюк Анни Михайлівни, 2005 року 

народження, власницею якої буде малолітня. 

 

4. Дозволити Денисюк Людмилі Олександрівні укласти та 

підписати договір дарування 1/2 частини житлового будинку № 34 по 

пров. 19 Польовий в м. Старокостянтинів від імені малолітньої дочки 

Денисюк Анастасії Михайлівни, 2009 року народження, власницею якого 

буде малолітня.  

 

5. Дозволити Денисюк Людмилі Олександрівні укласти та 

підписати договір дарування 1/2 частини земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, загальною площею 

0,1000 га, що розташована за адресою: пров. 19 Польовий, 34, м. 

Старокостянтинів, від імені малолітньої дочки Денисюк Анастасії 

Михайлівни, 2009 року народження, власницею якої буде малолітня. 
 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                   підпис                                   В. Богачук 


