
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

8 грудня 2022 р.                                     Стрий                                     № 567

Про надання дозволу на підписання 
договору купівлі – продажу 
           Розглянувши заяви (…), неповнолітнього (…)жителів (…), м. Стрий, 
Львівської області, (…), жителів м.Стрий, (…), Львівської області, про надання 
дозволу на підписання неповнолітнім (…), 22.10.2006р.н.  договору купівлі – 
продажу 1/5 частини квартири по (…)у м. Стрию Львівської області, в якій 
зареєстрована малолітня (…), 23.03.2009 р. н., враховуючи рішення комісії з 
питань захисту прав дитини від 05.12.2022р.(протокол №19), відповідно до ст.40 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.177 Сімейного кодексу України, ч.1 
ст.242 Цивільного кодексу України, п.п.65-67 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. Надати дозвіл неповнолітньому (…), 22.10.2006 р.н.  на підписання  

договору купівлі-продажу 1/5 частини квартири (…)в м.Стрию Львівської області, в 
якій зареєстрована малолітня (…), 23.03.2009 року народження, у зв’язку з 
обдаруванням  його 1/3 частиною житлового будинку та 1/3 частиною земельної 
ділянки кадастровий (…), що знаходяться за адресою: (…), м. Стрий, Львівської 
області.

 2. Надати дозвіл (…), жителям м. Стрий, (…), Львівської області, на надання 
згоди на укладення (підписання)  неповнолітнім  сином (…),  04.06.2006 року 
народження,  договору купівлі-продажу 1/5 частини квартири, що знаходиться за 
адресою: (…)в м.Стрию Львівської області, в якій зареєстрована малолітня 
(…),23.03.2009 року народження, у зв’язку з обдаруванням, неповнолітнього (…), 
його бабусею, (…),  1/3 частиною житлового будинку та 1/3 частиною земельної 
ділянки кадастровий № (…), що знаходяться за адресою: (…), м. Стрий, Львівської 
області.

Договір на відчуження нерухомого майна укладати при одночасному 
(першочерговому) придбані на ім’я дитини житла за вказаною адресою.

3. Зобов’язати (…) у місячний  термін  після  укладення договору купівлі-
продажу  надати  в службу у справах  дітей Стрийського міськвиконкому 
відповідні документи, які підтверджують право власності неповнолітньої  на 
житло. 

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

Перший заступник
    міського голови                                                  Микола ДМИТРИШИН


