
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за 

участю неповнолітнього ПІБ 

 

Розглянувши заяви   ПІБ,  ПІБ,  ПІБ  від 02.06.2016 року про дозвіл на укладення та 

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітнього, пропозицію 

комісії з питань захисту прав дитини від 08.06.2016 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 матері,  ПІБ, надати дозвіл своєму неповнолітньому сину  ПІБ, 2001 

року народження, (обдарований) укласти та підписати договір дарування ½ частини 

квартири № по     вул. Франка, № в м. Старокостянтинів, що на праві власності належить 

ПІБ (дарувальник). 

2. Дозволити неповнолітньому  ПІБ, 2001 року народження, (обдарований), який діє 

за згодою матері  ПІБ, укласти та підписати договір дарування ½ частини квартири № по 

вул. Франка, № в   м. Старокостянтинів, що на праві власності належить ПІБ 

(дарувальник). 

3. Дозволити батькам  ПІБ та  ПІБ надати дозвіл своєму неповлітньому сину  ПІБ, 

2001 року народження, укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 частини 

квартири № по вул. Ессенська, № в м. Старокостянтинів, власником якої є неповнолітній 

та де зареєстроване його місце проживання.  

4. Дозволити неповнолітньому  ПІБ, 2001 року народження, який діє за згодою 

батьків,  ПІБ та  ПІБ, укласти та підписати договір купівлі-продажу 1/3 частини квартири 

№ по вул. Ессенська, № в м. Старокостянтинів, власником якої є неповнолітній та де 

зареєстроване його місце проживання. 

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

правочини та надати до виконавчого комітету міської ради копії договору купівлі продажу  

квартири  №. 

вул. Ессенська, № в м. Старокостянтинів та договору дарування частини квартири № по 

вул. Франка, № в м. Старокостянтинів. 
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (Чепелюк Н.А.). 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                                    Г. Куць 

 

 

 
 

                                                  

 

 


