
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 27 жовтня  2022___ року               м. Старокостянтинів                     № _____392_____ 
 

 

 

Про надання дозволу на 

укладення та підписання договору          

оренди землі,співвласниками якої 

є неповнолітні діти ОСОБА та 

ОСОБА 1 

 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 22 вересня 2022 року за                              

№ 1137/03-07/2022, ОСОБИ 2, ОСОБИ, ОСОБИ 1 про надання дозволу на 

укладення та підписання договору оренди землі, співвласниками якої є 

неповнолітні діти, враховуючи пропозицію комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради                            

від 20 жовтня 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 матері, ОСОБІ 2, надати дозвіл неповнолітній дитині              

ОСОБІ 1, РОКУ народження, укласти та підписати договір оренди землі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,9548 га, яка 

знаходиться на території АДРЕСА (кадастровий номер земельної ділянки), 

співвласником 1/3 частки якої є неповнолітня дитина. 

 

2. Дозволити неповнолітній ОСОБІ 1, РОКУ народження, яка діє за 

згодою матері, ОСОБИ 2, укласти та підписати договір оренди землі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,9548 га, яка 

знаходиться на території АДРЕСА (кадастровий номер земельної ділянки), 

співвласником 1/3 частки якої є неповнолітня дитина. 



 

2 

 

3. Дозволити матері ОСОБІ 2, надати дозвіл неповнолітній дитині ОСОБІ, 

РОКУ народження, укласти та підписати договір оренди землі для ведення 

товарного  сільськогосподарського виробництва, площею 1,9548 га, яка 

знаходиться на території АДРЕСА (кадастровий номер земельної ділянки), 

співвласником 1/3 частки якої є неповнолітня дитина. 

 

4. Дозволити неповнолітній ОСОБІ, РОКУ народження, яка діє за згодою 

матері, ОСОБИ 2 укласти та підписати договір оренди землі для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, площею 1,9548 га, яка 

знаходиться на території АДРЕСА (кадастровий номер земельної ділянки), 

співвласником 1/3 частки якої є неповнолітня дитина. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


