
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

10 грудня_2020_ року                     Старокостянтинів                                   № ____237______ 

 

 

Про надання дозволу на укладення та 

підписання правочинів за участю 

неповнолітньої КУЧЕРЕНКО Н.В. та 

малолітнього КУЧЕРЕНКА В.В.  

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 24 вересня 2020 року за № 71, 

КУЧЕРЕНКО Тетяни Володимирівни, КУЧЕРЕНКА Василя Миколайовича, 

КУЧЕРЕНКО Надії Василівни про надання дозволу укладення та підписання 

правочинів за участю неповнолітньої та малолітнього, враховуючи пропозицію 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від      

16 жовтня 2020 року, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», 

Законом 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 батькам, КУЧЕРЕНКО Тетяні Володимирівні та 

КУЧЕРЕНКУ Василю Миколайовичу, надати дозвіл неповнолітній 

КУЧЕРЕНКО Надії Василівні, РОКУ народження, на укладення та підписання 

правочину, а саме затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною виду цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в землі сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства площею 1,7382 

га (кадастровий НОМЕР), яка розташована за межами населених пунктів 

Вербородинської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької 

області, та надання її у власність неповнолітній. 

 

2. Надати дозвіл неповнолітній КУЧЕРЕНКО Надії Василівні, РОКУ 

народження, яка діє за згодою батьків, КУЧЕРЕНКО Тетяни Володимирівни та
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КУЧЕРЕНКА Василя Миколайовича, на укладення та підписання правочину, а 

саме затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ділянки зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,7382 га (кадастровий НОМЕР), яка 

розташована за межами населених пунктів Вербородинської сільської ради 

Старокостянтинівського району Хмельницької області, та надання її у 

власність неповнолітній. 

 

3. Надати дозвіл батькам, КУЧЕРЕНКО Тетяні Володимирівні та 

КУЧЕРЕНКУ Василю Миколайовичу, на укладення та підписання правочину 

від імені малолітнього КУЧЕРЕНКА Вадима Васильовича, РОКУ народження, 

а саме затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,7381 га (кадастровий НОМЕР), яка 

розташована за межами населених пунктів Вербородинської сільської ради 

Старокостянтинівського району Хмельницької області, та надання її у 

власність малолітньому. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 


