
   

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

17  лютого  2022                                 Стрий                                                    №45

Про  надання дозволу на   укладення 
договору дарування

 Розглянувши заяви (…), (…), (…) та  неповнолітньої (…), жителів с. 
(…), Стрийського району, вул. (…), Львівської області, про надання дозволу 
на обдарування (…), 1/3 частиною житлового будинку з приналежними 
господарськими будівлями та спорудами, 1/3 частиною земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд кадастровий номер (…), площею 0.0400га, що знаходяться 
в с. (…), вул. (…), Стрийського району, Львівської області, в якому 
зареєстрована та проживає неповнолітня (…), враховуючи рішення комісії з 
питань захисту прав дитини від 07.02.2021р.(протокол №2), 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 (…) на укладення  договору дарування 1/3 частини 
будинку з приналежними господарськими будівлями та спорудами та 1/3 
частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  кадастровий номер (…), площею 
(…) га, що розташовані за адресою: с. (…), вул. (…), Стрийського району, 
Львівської області, в якому зареєстрована та проживає неповнолітня (…). 
          2.Дати дозвіл  неповнолітній (…) на укладення договору дарування на її 
ім’я 1/3 частини будинку з приналежними господарськими будівлями та 
спорудами та 1/3 частини земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
кадастровий номер (…), площею 0.0400га, що розташовані за адресою: с. 
(…), вул. (…), Стрийського району, Львівської області.

 



          3.Дати дозвіл (…) та (…) на надання згоди на укладення ( підписання) 
їх неповнолітньою  донькою (…) договору дарування на її ім’я, 1/3 частини 
будинку з приналежними господарськими будівлями та спорудами та 1/3 
частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  кадастровий номер (…), площею 
0.0400га, що розташовані за адресою: с. (…), вул. (…), Стрийського району, 
Львівської області.
           4.Зобов’язати (…) та (…) у місячний термін  після укладення договору 
дарування надати у службу у справах дітей Стрийського міськвиконкому 
відповідні документи, які підтверджують право власності неповнолітньої на 
житло.
          5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.    

Перший заступник 
міського голови                                                         Микола ДМИТРИШИН


