
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__13 серпня _2020______ року                     Старокостянтинів                         № ______158____ 

 

 

Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів від імені малолітнього 

САЛІНЬША Д. А. 

 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 23 липня 2020 року за № 896 

МАРТИНЮК Ірини Миколаївни про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів від імені малолітнього, враховуючи пропозицію комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від 10 серпня           

2020 року, керуючись ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. ст. 17, 18 Закону 

України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. б ст. 34 Закону 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Дозволити матері МАРТИНЮК Ірині Миколаївні, укласти та підписати 

договір дарування 3/4 частки квартири  АДРЕСА від імені малолітнього сина 

САЛІНЬША Дмитра Антоновича, РОКУ народження, власником якої він буде. 

 

2.  Дозволити матері МАРТИНЮК Ірині Миколаївні, укласти та підписати 

договір купівлі-продажу транспортного засобу марки LAND ROVER, модель 

RANGE ROVER VELAR, VIN SALYA2BN9JA701211, реєстраційний номер № 

від імені малолітнього сина САЛІНЬША Дмитра Антоновича,  РОКУ 

народження, власником 1/2 частки якого він є. 

 

3. Дозволити матері МАРТИНЮК Ірині Миколаївні, оформити та 

підписати довіреність на розпорядження транспортним засобом марки LAND 

ROVER, модель RANGE ROVER VELAR, VIN SALYA2BN9JA701211, 

реєстраційний номер № від імені малолітнього сина
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САЛІНЬША Дмитра Антоновича, РОКУ народження, власником 1/2 частки 

якого він є. 

 

4.  Дозволити матері МАРТИНЮК Ірині Миколаївні, укласти та 

підписати договір купівлі-продажу маломірного судноплавного засобу марки, 

модель - саморобна, тип - моторний човен, реєстраційний номер № , 2006 року 

випуску від імені малолітнього сина САЛІНЬША Дмитра Антоновича,         

РОКУ народження, власником 1/2 частки якого він є. 

 

5. Дозволити матері МАРТИНЮК Ірині Миколаївні, оформити та 

підписати довіреність на розпорядження маломірним судноплавним засобом 

марки, модель - саморобна, тип - моторний човен, реєстраційний номер №, 

2006 року випуску  від імені малолітнього сина САЛІНЬША Дмитра 

Антоновича, РОКУ народження, власником 1/2 частки якого він є. 

 

6. Зобов’язати МАРТИНЮК Ірину Миколаївну протягом трьох місяців з 

моменту прийняття рішення укласти вищезазначені правочини та надати до 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради копії договору 

дарування 3/4 часток квартири АДРЕСА, договору купівлі-продажу 

транспортного засобу марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER VELAR, 

VIN SALYA2BN9JA701211, реєстраційний номер АА4705, договору купівлі-

продажу маломірного судноплавного засобу марки, модель - саморобна, тип - 

моторний човен, реєстраційний номер LZ9880, 2006 року випуску. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

Наталію ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                    підпис                                     Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


