
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

               15 квітня 2021                                  Стрий                                                   № 108

         Про дозвіл  на укладення договору міни

Розглянувши заяви (…), жительки м. (…), (…), Львівської області, опікуна 
малолітньої дитини-сироти (…),(…), жителя м.Стрия, вул. (…), Львівської області, 
про надання дозволу (…) на укладення договору міни від імені малолітньої      
дитини-сироти (…), щодо обміну 1/2 частини квартири № (…) в будинку № (…) на 
вул. (…), м.Стрия Львівської області, яка належить малолітній (…), (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
№ витягу (…) від 08.11.2019р.) на 3/4 частини квартири № (…) будинку № (…) на 
вул. (…) в м.Стрию Львівської області, яка належить (…), в якій зареєстрована та має 
у власності 1/4 частину квартири малолітня (…) (витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухому майно про реєстрацію права власності, № витягу (…) від   
08.11.2019 р.), враховуючи витяг із протоколу №8 комісії з питань захисту прав 
дитини від 31.03.2021р., 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 01.10.2008р. №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини”,  виконком міської ради вирішив:
             1. Дати дозвіл (…), жительці м. (…), (…), Львівської області, на укладення 
договору міни від імені малолітньої дитини-сироти (…), щодо обміну 1/2 частини 
квартири № (…), в будинку № (…), на вул. (…), м.Стрия Львівської області, яка 
належить малолітній (…), (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності, № витягу (…) від 08.11.2019р.) на 3/4 частини 
квартири № (…), будинку № (…),  на вул. (…), у м.Стрию Львівської області, яка 
належить (…), та в якій зареєстрована та має у власності 1/4 частину квартири 
малолітня (…), (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності, № витягу (…), від 08.11.2019р.).



              2. Дати дозвіл опікуну (…), представляти інтереси малолітньої підопічної 
(…), при укладанні договору міни  щодо обміну 1/2 частини квартири № (…), в 
будинку № (…), на вул. (…), м. Стрия Львівської області, яка належить вищевказаній 
малолітній дитині (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності, № витягу (…) від 08.11.2019р.) на 3/4 частини квартири 
№ (…), будинку № (…), на вул. (…), у  м.Стрию Львівської області та в якій 
зареєстрована та має 1/4 частину квартири у власності малолітня (…), (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
№ витягу (…), від 08.11.2019 р.).
             3. Зобов’язати опікуна (…), жительку м. (…), (…), Львівської області, 
протягом двох місяців подати у службу у справах дітей Стрийського міськвиконкому, 
відповідні документи, які підтверджують набуття малолітньою (…), права власності. 

             4. У випадку невиконання п.3 рішення виконкому  Стрийської міської ради дане 
питання буде вирішуватись у судовому порядку.
         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Х. Грех.

     Міський голова                                                           Олег КАНІВЕЦЬ


