
                                                                                      
   

    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  РІШЕННЯ                           

    
18   лютого 2021 року                    м. Деражня                                         № 34 

 
  Про надання дозволу  на здійснення правочинів 

стосовно земельних ділянок, власниками яких  

є малолітні діти та реєстрацію права власності 

на земельну ділянку на користь малолітнього   

 

   Розглянувши матеріали, подані службою у справах дітей про здійснення 

правочинів стосовно земельних ділянок, власниками яких є малолітні діти та 

реєстрацію права власності на земельну ділянку на користь малолітнього, 

керуючись ст. ст. 6. 177 Сімейного кодексу України, ст. ст. 31, 32 Цивільного 

кодексу України, ст. ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей»,  постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року № 866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ :  

1. Дати дозвіл громадянам здійснити правочини стосовно земельних 

ділянок, власниками яких є малолітні діти:  

1.1.  Бондару Олександру Анатолійовичу, 09.09.1988 р. н. та Бондар Тетяні 

Андріївні, 24.04.1992 р. н. на укладання договору оренди земельних ділянок із 

фермерським господарством «Щедра садиба-М» за кадастровим номером 

6821586000:02:024:0001 площею  2,00 га, яка належить  їх малолітній доньці 

Бондар Ірині Олександрівні, 11.10.2013 р. н.,  а також за кадастровим номером 

6821586000:02:021:0002 площею 1,1 га та за кадастровим номером 



6821586000:02:036:0099 площею 0,9 га,  які належать їх малолітньому синові 

Бондару Дмитру Олександровичу, 14.11.2015 р. н.  та які будуть діяти від їх 

імені. 

1.2. Бондару Юрію Анатолійовичу, 24.04.1990 р. н. та Бондар Людмилі 

Анатоліївні, 14.02.1992 р. н. на укладання договору оренди земельних ділянок 

із фермерським господарством «Щедра садиба-М» за кадастровим номером 

6821586000:02:026:0034 площею  2,00 га, яка належить  їх малолітньому синові 

Бондар Павлові Юрійовичу, 14.07.2017 р. н.,  а також за кадастровим номером 

6821586000:02:027:0025 площею 2,0 га, яка належить  їх малолітньому синові 

Бондару Владиславу Юрійовичу, 27.09.2013 р. н.  та які будуть діяти від їх імені. 

1.3. Якімову Андрію Сергійовичу, 15.12.1981 р. н. та Якімовій Тетяні 

Володимирівні, 12.05.1986 р. н., на укладання договору оренди земельних 

ділянок із фермерським господарством «Щедра садиба-М» за кадастровим 

номером 6821586000:02:036:0092 площею  1,1363 га, та кадастровим номером 

6821586000:02:036:0111 площею  0,86 га, які належить  їх малолітньому синові 

Якімову Владиславу Андрійовичу, 01.09.2008 р. н.  та які будуть діяти від його 

імені. 

2. Дати дозвіл громадянці  Мельник Ірині Михайлівні, 26.08.1987 р. н. на 

оформлення та реєстрацію права власності на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства на ім’я її  малолітнього сина Мельника 

Єгора Вікторовича, 06.12.2011 р. н., що розташована на території Новосілецької 

сільської ради Деражнянського району за кадастровим номером 

6821587800:05:018:0005 та площею 2,0 га.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

Міський голова                             Андрій КОВПАК 
 


