
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2020р.                     Стрий                                     № 26

 
 Про дозвіл на продаж будинку № (…)
 та земельної ділянки на вул. (…)
 в м.Стрию Львівської області, 1/3 частина яких 
належить неповнолітній (…)
 
          Розглянувши заяви (…), неповнолітньої (…), жителів м.Стрия, вул. (…),  
Львівської області, (…), жителя м.Стрия , вул. (…), Львівської області, про дозвіл на 
продаж будинку № (…) на вул. (…) у м.Стрию Львівської області, відповідно до 
свідоцтва про право на спадщину за законом / спадкова справа № (…) рік, 
зареєстрована в реєстрі за № (…) (…) року посвідчене державним нотаріусом (…) та 
земельної ділянки загальною площею (…), кадастровий номер (…), 1/3 частина яких 
належить неповнолітній (…), у зв’язку із  купівлею для неповнолітньої (…) квартири 
№ (…) у будинку № (…) на вул. (…) в м.Стрию Львівської області, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 09.12.2020(протокол №1), 
відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 1, 3 
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, 68 
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 (…), неповнолітній (…), жителям м.Стрия, вул. (…), Львівської 
області, (…), жителю м.Стрия , вул. (…), Львівської області, на продаж будинку № 
(…) на вул. (…) у м.Стрию Львівської області, відповідно до свідоцтва про право 
на спадщину за законом / спадкова справа № (…) рік, зареєстрована в реєстрі за 
№(…) (…) року посвідчене державним нотаріусом (…) та земельної ділянки 
площею (…) га, кадастровий номер (…), 1/3 частина яких належить неповнолітній 
(…), у зв’язку із купівлею для неповнолітньої (…) квартири № (…) у будинку № 
(…) на вул. (…) в м.Стрию Львівської області.
     2. Дати дозвіл неповнолітній (…), на укладання договору купівлі-продажу за 
згодою матері (…) щодо відчуження належної їй 1/3частини будинку № (…) на 



вул. (…) у м.Стрию Львівської області та 1/3 частини земельної ділянки, загальна 
площа якої становить (…) га, кадастровий номер (…), у зв’язку із купівлею для 
неповнолітньої (…) квартири № (…) у будинку № (…) на вул. (…) в м.Стрию 
Львівської області. 
     3.  У випадку невиконання п.2 даного рішення житлові права дітей будуть захищені 
відповідно до чинного законодавства.  
      4. Вважати таким, що втратило чинність рішення № (…) від (…) «Про дозвіл на 
продаж будинку № (…) на вул. (…) в м.Стрию Львівської області, 1/3 частина якого 
належить малолітній (…)».
     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 
голови  Х.Грех.

Міський голова                                                                         Олег Канівець


