
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   13 жовтня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __353__ 

 

 

Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю 

неповнолітньої дитини ОСОБИ 

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 07 жовтня 2021 року за № 3179, 

ОСОБИ 1, ОСОБИ про дозвіл на укладення та підписання правочинів щодо 

нерухомого майна за участю неповнолітньої дитини, враховуючи пропозицію 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від       

08 жовтня 2021 року,  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 неповнолітньому ОСОБІ, РОКУ народження, який діє за 

згодою піклувальника ОСОБИ 1 укласти та підписати договір купівлі – продажу 

½ частки квартири АДРЕСА, власником якої буде неповнолітня дитина. 

 

2. Дозволити піклувальнику, ОСОБІ 1, надати дозвіл неповнолітньому 

ОСОБІ укласти та підписати договір купівлі – продажу ½ частки квартири 

АДРЕСА, власником якої буде неповнолітня дитина. 

 

3. Дозволити неповнолітньому ОСОБІ, РОКУ народження, який діє за 

згодою піклувальника ОСОБИ 1, укласти та підписати договір купівлі – 

продажу ½ частки квартири АДРЕСА, власником якої є неповнолітня дитина. 

 

4. Дозволити піклувальнику, ОСОБІ 1, надати дозвіл неповнолітньому 

ОСОБІ укласти та договір купівлі – продажу ½ частки АДРЕСА, власником ½ 

частки якої є неповнолітня дитина. 
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5. Зобов’язати піклувальника, ОСОБУ 1, протягом трьох місяців з моменту 

прийняття рішення укласти вищезазначені правочини та надати до виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради копії договору купівлі – продажу ½ 

частки квартири АДРЕСА, власником якої буде неповнолітня дитини, договору 

купівлі – продажу ½ частки  квартири АДРЕСА, власником ½ частки якої є 

неповнолітня дитина. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Ольгу ТРОЯН. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


