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Стрий

№231

Про дозвіл на продаж земельної ділянки та
квартири (…) в будинку № (…) на вул. (…) у
м.Стрию Львівської області, 1/3 частина яких є
власністю неповнолітньої (…)
Розглянувши заяви гр. (…), жителя м. Стрия, вул. (…), Львівської області,
гр. (…), неповнолітньої (…), жителів м. Стрия, вул. (…), Львівської області, про
дозвіл на продаж земельної ділянки та квартири № (…) в будинку № (…) на вул.
(…) у м.Стрию Львівської області, 1/3 частина яких є власністю неповнолітньої
(…), (свідоцтво про право власності/ (…) /Стрийська міська рада/, державний акт на
право власності на земельну ділянку, виданий (…), Стрийською міською радою,
серія (…), кадастровий номер земельної ділянки (…), де зареєстровані діти:
неповнолітня (…), малолітня (…), малолітня (…), у зв’язку з обдаруванням (…), 1/5
частиною будинку з приналежними до нього господарськими спорудами та 1/5
частиною земельної ділянки (…) за адресою: Львівська область, Пустомитівський
район, село (…), вул. (…), враховуючи рішення комісії з питань захисту прав
дитини від 06.09.2018р.,(протокол №142), 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.4 ст. 32,
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 на продаж земельної ділянки та квартири № (…) в будинку №
(…) на вул. (…) у м.Стрию Львівської області, 1/3яких є власністю неповнолітньої
(…) (свідоцтво про право власності/ (…)/Стрийська міська рада/, державний акт
на право власності на земельну ділянку, виданий (…), Стрийською міською
радою, серія (…), кадастровий номер земельної ділянки (…), та зареєстровані
діти: неповнолітня (…), малолітня (…), малолітня (…), у зв’язку з обдаруванням
(…), 1/5 частиною будинку з приналежними до нього господарськими спорудами

та 1/5 частиною земельної ділянки (…) за адресою: Львівська область,
Пустомитівський район, село (…), вул. (…).
2. Дати дозвіл гр. (…), жительці м.Стрия, вул. (…), Львівської області, гр. (…),
жителю м.Стрия, вул. (…), Львівської області, дозволити неповнолітній дочці
(…), продати 1/3 частину земельної ділянки та 1/3 частину квартири № (…) в
будинку № (…) на вул. (…) в м.Стрию Львівської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Р.Волинця

Міський голова

Роман Шрамов'ят

