
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 29  вересня  2022___ року     м. Старокостянтинів                    № ____339______ 

 

 

Про надання дозволу на укладення та підписання договору 

про визначення розміру часток у спільній власності 

подружжя та договору дарування частки земельної 

ділянки і частки житлового будинку, де зареєстроване 

місце проживання малолітньої дитини ОСОБИ   

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 16 серпня 2022 року за                                     

№ 997/03-07/2022, ОСОБИ 1, ОСОБИ 2 про надання дозволу на укладення та 

підписання договору про визначення розміру часток у спільній власності                       

подружжя та договору дарування частки земельної ділянки і частки житлового 

будинку, де зареєстроване місце проживання малолітньої дитини, враховуючи 

пропозицію комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської 

ради від 23 вересня 2022 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 частини першої статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Дозволити ОСОБІ 2 та ОСОБІ 1 укласти та підписати договір про 

визначення розміру часток у спільній власності подружжя, предметом якого 

буде житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами  АДРЕСА, 

де зареєстроване місце проживання малолітньої дитини ОСОБА, РОКУ 

народження, і земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,2391 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА (кадастровий номер), право 

користування якою має малолітня дитина ОСОБА, РОКУ народження.  

  

2. Дозволити ОСОБІ 2 та ОСОБІ 1 укласти та підписати договір 

дарування частки житлового будинку з господарськими будівлями та 

спорудами АДРЕСА, яка визначається після укладення договору про
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визначення часток у спільній власності подружжя, де зареєстроване місце 

проживання малолітньої дитини ОСОБИ, РОКУ народження.  

 

3. Дозволити ОСОБІ 2 та ОСОБІ 1 укласти та підписати договір 

дарування частки земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2391 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА  (кадастровий 

номер), яка визначається після укладення договору про визначення часток у 

спільній власності подружжя, право користування якою має малолітня дитина 

ОСОБА, РОКУ  народження. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


