
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___22 вересня 2021_______                               Стрий                                     № ____294________

Про надання дозволу на укладання
договору купівлі - продажу автомобіля

            Розглянувши заяви (…) та неповнолітнього (…), жителів с. (…), вул. 
(…), Стрийського району, Львівської області, про надання дозволу на 
укладання договору купівлі –продажу автомобіля марки (…),  2010 року 
випуску, шасі (кузов, рама)  № (…), реєстраційний номер (…), в якому 3/4 
частки з 1/2 частки належить неповнолітньому (…) (свідоцтво про право на 
спадщину за законом, спадкова справа № (…), зареєстровано в реєстрі за № 
(…), видане державним нотаріусом (…), у зв’язку із вкладенням отриманих 
коштів від продажу автомобіля у банківську установу на рахунок дитини до 
досягнення ним повноліття, в сумі  (…) грн., що відповідає даній частці 
оціночної вартості автомобіля згідно з довідкою № (…) про залишкову 
вартість транспортного засобу від (…) року виданої Стрийським АСП 
дочірнім підприємством Публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВ-
АВТО», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 
07.09.2021р.(протокол №20), відповідно до ст.40 “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, ч.1ст.177 Сімейного кодексу України, п.65 постанови Кабінету 
Міністрів України №866 від 24.09.2008р. “Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”,  виконком міської ради 
вирішив:  

1.  Дати дозвіл гр. (…), жительці с. (…), вул. (…), Стрийського району, 
Львівської області на надання згоди на укладання (підписання)  її 
неповнолітнім сином (…) договору купівлі-продажу від його імені 3/4 часток з 
1/2 частки автомобіля марки (…),  2010 року випуску, шасі (кузов, рама)  № 
(…), реєстраційний номер (…). 

2. Дати дозвіл неповнолітньому  (…) року народження укладання договору 
купівлі – продажу від його імені 3/4 частки з 1/2 частки автомобіля марки (…),  
2010 року випуску, шасі (кузов, рама)  № (…), реєстраційний номер (…).

3. Зобов’язати громадянку (…), відкрити банківський рахунок на ім’я 
неповнолітнього (…) на який покласти кошти,  отримані від продажу частки 
автомобіля  неповнолітнього, в сумі (…) грн., до досягнення ним повноліття та 
надати до 1 грудня 2021 року  в службу у справах дітей Стрийського 
міськвиконкому копію документа, що підтверджує зарахування коштів. 



4. У випадку невиконня п.3 даного рішення питання щодо захисту 
майнових прав  дитини буде вирішуватись в судовому порядку.

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

 Міський голова                                                         Олег КАНІВЕЦЬ


