
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    08 жовтня_2020_року                       Старокостянтинів                                 № __211  _ 

 
 

Про дозвіл на укладення та підписання договору 

купівлі - продажу частки квартири, власниками 

якої є неповнолітній БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О. та 

малолітній БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О. 

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету міської ради 09 вересня 2020 року за № 1269, 

БАРАНЕЦЬКОГО Олександра Омел’яновича, БАРАНЕЦЬКОЇ Ірини 

Анатоліївни, БАРАНЕЦЬКОГО Дмитра Олександровича про дозвіл на 
укладення та підписання договору купівлі - продажу частки квартири, 

власниками якої є неповнолітній та малолітній, враховуючи пропозицію комісії 

з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від 21 вересня 

2020 року, відповідно до розпорядження міського голови від 02 жовтня        
2020 року № 332/2020-рв «Про відкликання з частини чергової відпустки 

МЕЛЬНИЧУКА М.С.», керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України,            

статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», пунктом б статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити батькам, БАРАНЕЦЬКОМУ Олександру Омел’яновичу та 

БАРАНЕЦЬКІЙ Ірині Анатоліївні, надати дозвіл неповнолітньому 
БАРАНЕЦЬКОМУ Дмитру Олександровичу, РОКУ народження, укласти та 

підписати договір купівлі-продажу 1/4 частки квартири АДРЕСА, власником 

якої є неповнолітній та де зареєстроване його місце проживання.  
 

2. Дозволити неповнолітньому БАРАНЕЦЬКОМУ Дмитру 

Олександровичу, РОКУ народження, який діє за згодою батьків, 

БАРАНЕЦЬКОГО Олександра Омел’яновича та БАРАНЕЦЬКОЇ Ірини
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Анатоліївни, укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/4 частки квартири 

АДРЕСА, власником якої є неповнолітній та де зареєстроване його місце 
проживання. 

 

3. Дозволити батькам, БАРАНЕЦЬКОМУ Олександру Омел’яновичу та 

БАРАНЕЦЬКІЙ Ірині Анатоліївні, укласти та підписати договір купівлі-
продажу 1/4 частки квартири АДРЕСА від імені малолітнього 

БАРАНЕЦЬКОГО Дениса Олександровича, РОКУ народження, власником якої 

є малолітній та де зареєстроване його місце проживання. 
 

4. Зобов’язати БАРАНЕЦЬКОГО Олександра Омел’яновича та 

БАРАНЕЦЬКУ Ірину Анатоліївну протягом чотирьох місяців з моменту 

прийняття рішення забезпечити неповнолітнього БАРАНЕЦЬКОГО Дмитра 
Олександровича, РОКУ народження, та малолітнього БАРАНЕЦЬКОГО Дениса 

Олександровича, РОКУ народження, рівноцінним житлом про що повідомити 

виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

Наталію ШАБЕЛЬНИК. 
 

 

 
Перший заступник 

міського голови                                 підпис                          Володимир БОГАЧУК 


