
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

28 травня 2020  року                         Старокостянтинів                                      № __83__ 

 

 

Про дозвіл на укладення та підписання 

договорів оренди земельних ділянок, 

співвласницею яких є неповнолітня 

ЛЕВЧУК С.М. 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 12 березня 2020 року за № 308, 

ЛЕВЧУК Софії Михайлівни, ЛЕВЧУК Людмили Олександрівни про дозвіл на 

укладення та підписання договорів оренди земельних ділянок, співвласницею 

яких є неповнолітня, враховуючи пропозицію комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради, 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, ЛЕВЧУК Людмилі Олександрівні, надати дозвіл 

неповнолітній ЛЕВЧУК Софії Михайлівні, РОКУ народження, укласти та 

підписати договір оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 2,6753 га, яка розташована на 

території Вишнопільської сільської ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області (кадастровий номер земельної ділянки № ), власницею 

1/2 частки якої є неповнолітня ЛЕВЧУК Софія Михайлівна, РОКУ народження, 

терміном на 7 років.  

 

2. Дозволити неповнолітній ЛЕВЧУК Софії Михайлівні, РОКУ 

народження, яка діє за згодою матері ЛЕВЧУК Людмили Олександрівни, 

укласти та підписати договір оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 2,6753 га, яка розташована на 

території Вишнопільської сільської ради Старокостянтинівського району
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Хмельницької області (кадастровий номер земельної ділянки № ), власницею 

1/2 частки якої є неповнолітня ЛЕВЧУК Софія Михайлівна, РОКУ народження, 

терміном на 7 років. 

 

3. Дозволити матері, ЛЕВЧУК Людмилі Олександрівні, надати дозвіл 

неповнолітній ЛЕВЧУК Софії Михайлівні, 2005 року народження, укласти та 

підписати договір оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 2,6753 га, яка розташована на 

території Вишнопільської сільської ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області (кадастровий номер земельної ділянки № ), власницею 

1/2 частки якої є неповнолітня ЛЕВЧУК Софія Михайлівна, РОКУ народження, 

терміном на 7 років. 

 

4. Дозволити неповнолітній ЛЕВЧУК Софії Михайлівні, 2005 року 

народження, яка діє за згодою матері ЛЕВЧУК Людмили Олександрівни, 

укласти та підписати договір оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 2,6753 га, яка розташована на 

території Вишнопільської сільської ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області (кадастровий номер земельної ділянки № ), власницею 

1/2 частки якої є неповнолітня ЛЕВЧУК Софія Михайлівна, РОКУ народження, 

терміном на 7 років. 

 

5. Дозволити матері, ЛЕВЧУК Людмилі Олександрівні, надати дозвіл 

неповнолітній ЛЕВЧУК Софії Михайлівні, РОКУ народження, укласти та 

підписати договір оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 2,6766 га, яка розташована на 

території Вишнопільської сільської ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області (кадастровий номер земельної ділянки № ), власницею 

якої є неповнолітня ЛЕВЧУК Софія Михайлівна, РОКУ народження, терміном 

на 7 років. 

 

6. Дозволити неповнолітній ЛЕВЧУК Софії Михайлівні, РОКУ 

народження, яка діє за згодою матері ЛЕВЧУК Людмили Олександрівни, 

укласти та підписати договір оренди земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 2,6766 га, яка розташована на 

території Вишнопільської сільської ради Старокостянтинівського району 

Хмельницької області (кадастровий номер земельної ділянки № ), власницею 

якої є неповнолітня ЛЕВЧУК Софія Михайлівна, РОКУ народження, терміном 

на 7 років. 

 

 

Міський голова                       підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК 


