
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__23 липня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № ____143______ 

 

 

Про дозвіл на укладення та підписання 

додаткової угоди до договору оренди землі, 

співвласниками якої є неповнолітня БІЛА Л.С. 

та малолітній БІЛИЙ О.С. 

 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 24 червня 2020 року за № 678, 

БІЛОГО Сергія Віталійовича про дозвіл на укладення та підписання 

додаткової угоди до договору оренди землі, співвласниками якої є 

неповнолітня та малолітній, враховуючи пропозицію комісії з питань захисту 

прав дитини виконавчого комітету міської ради, відповідно до розпорядження 

міського голови від 22 липня 2020 року № 116/2020-рвс «Про відрядження 

МЕЛЬНИЧУКА М.С.», 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 батькові, БІЛОМУ Сергію Віталійовичу, надати дозвіл 

неповнолітній БІЛІЙ Лілії Сергіївні, РІК народження, укласти та підписати 

додаткову угоду до договору оренди землі від 13 січня 2011 року для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6624 га, яка 

розташована за адресою: Григорівська сільська рада, Старокостянтинівський 

район, Хмельницька область (кадастровий номер земельної ділянки 

6824282300:03:008:0045), власницею 1/4 частки якої є неповнолітня, терміном 

на 10 років. 

2. Дозволити неповнолітній БІЛІЙ Лілії Сергіївні, РІК народження, яка 

діє за згодою батька БІЛОГО Сергія Віталійовича, укласти та підписати 

додаткову угоду до договору оренди землі від 13 січня 2011 року для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6624 га, яка 
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розташована за адресою: Григорівська сільська рада, Старокостянтинівський 

район, Хмельницька область (кадастровий номер земельної ділянки 

6824282300:03:008:0045), власницею 1/4 частки якої є неповнолітня, терміном 

на 10 років. 

3. Дозволити батькові, БІЛОМУ Сергію Віталійовичу, укласти та 

підписати додаткову угоду до договору оренди землі від 13 січня 2011 року 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6624 га, 

яка розташована за адресою: Григорівська сільська рада, 

Старокостянтинівський район, Хмельницька область (кадастровий номер 

земельної ділянки 6824282300:03:008:0045) від імені малолітнього сина 

БІЛОГО Олександра Сергійовича, РІК народження, власником                    1/4 

частки якої є малолітній, терміном на 10 років. 

 

 

Перший заступник  

міського голови                             підпис                             Володимир БОГАЧУК 

 

 


