
  

                                                                                        
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                         РІШЕННЯ 
 
     березня  2021 року                      Деражня                                      №  
 
   Про надання дозволу на здійснення правочинів 

стосовно земельних ділянок, власниками                                                                             

яких є неповнолітні та малолітні діти,  

реєстрацію права власності на земельні ділянки  

на користь неповнолітніх та малолітніх дітей  

та  реєстрацію права власності на частку квартири   

на користь малолітньої  

    

   Розглянувши матеріали подані службою у справах дітей про здійснення 

правочинів стосовно земельних ділянок, власниками яких є малолітні на 

неповнолітні діти та реєстрацію права власності на земельні  ділянки на 

користь малолітніх та неповнолітніх дітей, а також на  реєстрацію права 

власності на частку квартири на користь малолітньої, керуючись ст. ст. 6. 177 

Сімейного кодексу України, ст. ст. 31,32 Цивільного кодексу України, ст. ст. 

17, 18 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 неповнолітній Ковбич Вікторії Михайлівні, 28.08.2003.,  на 

укладання договору оренди належної їй земельної ділянки, за кадастровим 

номером 6821584000:04:081:0031 площею  2,00 га,  із ТОВ «ГЕРРОМ ІНВЕСТ-



УКРАЇНА»,  яка  буде діяти за  згодою батьків Юкової Ірини Анатоліївни, 

04.06.1980 р. н. та Ковбич Михайла Миколайовича, 21.11.1978 року 

народження. 

2. Дати дозвіл громадянам здійснити правочини стосовно земельних ділянок, 

власниками яких є малолітні діти:  

2.1 Багрій Ользі Василівні, 16.10.1973 р. н. на укладання договору оренди 

земельних ділянок із фермерським господарством «МАЛІВАНЧУК» за 

кадастровим номером 6821580800:04:031:0034 площею  2,00 га, яка належить  

її малолітній доньці  Багрій Ані Василівні,  21.06.2009 р. н.  та яка буде діяти 

від її імені. 

2.2. Борковій Тетяні Феліксівні, 16.08.1990 р. н., на укладання договору оренди 

із ТОВ “НЬЮ  АГРО ПОДІЛЛЯ ” часток земельної ділянки за  кадастровим 

номером 6821587800:05:007:0013 площею 2,00 га, у розмірі по 3/8, що 

належать її малолітнім донькам: Соломчук Катерині Вікторівні,  27.08.2010 р. 

н.  та Соломчук Мар’яні Вікторівні,  23.01.2009 р. н.,  яка буде діяти від їх імені. 

3. Дати дозвіл Лисій Тетяні Анатоліївні, 21.04.1989 р. н. та Лисому Василю 

Михайловичу, 24.12.1986 р. н. на оформлення та реєстрацію права власності 

на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на ім’я їх малолітнього сина Лисого Дениса Васильовича, 

14.04.2008 р. н., що розташована за межами населених пунктів Новосілецької 

сільської ради за кадастровим номером 6821587800:04:020:0016 та площею 

0,9145 га, які будуть діяти від його імені. 

4. Дати дозвіл Заморській Олесі Володимирівні, 20.07.1987 р. н., на 

оформлення та реєстрацію права власності на земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства на ім’я її  неповнолітнього  сина Кацімон 

Дениса Андрійовича, 25.06.2006 р. н., що розташована на території 

Волоськівської сільської ради Деражнянського району за кадастровим 

номером 6821581200:03:055:0006 та площею 1,8 га, яка буде діяти від його  

імені. 

5. Дати дозвіл Мельник Тетяні Анатоліївні, 04.06.1982 р. н. та Мельнику Петру 

Анатолійовичу, 06.11.1974 р. н., на оформлення та реєстрацію права власності 



на квартиру № 1,  що знаходиться за адресою м.Деражня, провулок Круча, буд. 

7 на праві приватної (спільної часткової) власності у розмірі ¼ частки на ім’я 

їх малолітньої доньки Мельник Каріни Петрівни, 07.05.2008 р. н., які будуть 

діяти від її імені.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


