
   

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

19.08.2021р.                                          Стрий                                                         № 266

Про  надання дозволу на представлення 
інтересів  малолітньої дитини при укладенні 
договору купівлі-продажу

Розглянувши заяву (…), жительки с. (…), вул. (…), Львівської області, про 
надання дозволу на представлення інтересів малолітнього (…), при  укладенні 
(підписанні)  від його імені  договору  купівлі – продажу  2/3 частин  квартири, що 
знаходиться за адресою: м.Стрий, вул. (…), Львівської області, у зв’язку із 
обдаруванням  його  1/6 частиною житлового будинку та 1/6 частиною земельної 
ділянки кадастровий номер (…), що знаходяться за адресою:  с. (…), вул. (…),  
Стрийського району Львівської області, враховуючи рішення комісії з питань 
захисту прав дитини від  09.08.2021р. (протокол №19), відповідно до ст.40 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.1 ст.18 Закону України “Про 
охорону дитинства”, ч.4 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України 
“Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”,       
ч.1 ст.242 Цивільного кодексу України,  п.65, 66, 67 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 
“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини”,  виконком міської ради вирішив:

1. Дати дозвіл (…), жительці с. (…), вул. (…), Стрийського району 
Львівської області, на представлення інтересів малолітнього (…), при  укладенні 
(підписанні)  від його імені  договору  купівлі – продажу  2/3 частин  квартири,  що  
знаходиться  за  адресою: м.Стрий, вул. (…), Львівської області, у зв’язку із 
обдаруванням його 1/6 частиною житлового будинку та 1/6 частиною земельної 
ділянки кадастровий номер (…), що знаходяться за адресою:  с. (…), вул. (…),  
Стрийського району Львівської області.

Договір щодо відчуження укладати при одночасному (першочерговому) 
придбанні на ім’я дитини житла та земельної ділянки за вказаною адресою. 

 



2. Зобов’язати  (…) у місячний  термін  після  укладення договору  купівлі-
продажу  надати  нотаріально  засвідчену  копію  договору   у службу у справах  
дітей  Стрийського міськвиконкому. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


