
ЛИМАНСЬКА

       ___________________                                                                                                    

                                                                 
 

 Про надання дозволу

### р.н., на укладання

правочину, щодо продажу

квартири, від імені

недієздатної ###, ### 

 

  

 Розглянувши заяву

буд. #, с. ###, Слов

Краснолиманського міського

призначений опікуном

зареєстрованою за адресою

проханням дати дозвіл

розташованої за адресою

загальною площею 32,9 м

має право користування житлом

район, Донецької області

 На підставі вищезазначеного

Кодексу України, ст. 34 Закону

виконавчий комітет міської

 

ВИРІШИВ: 

1. Дати дозвіл ###

розташованої за адресою

області, загальною площею

від продажу покласти

2. Дати дозвіл ###

продажу квартири

Лиман, Донецької області

3. Контроль за виконанням

Гамаюнову Ю.М.

 

Міський голова  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

 

___________________                                                                                                    

                                                                 м. Лиман 

надання дозволу ###, 

на укладання 

щодо продажу 

від імені 

 р.н. 

 

 

Розглянувши заяву ###, ### р.н., який зареєстрований за

Слов'янський район, Донецької області

Краснолиманського міського суду від 22 червня 2018 року № 236/434/18, 

опікуном над недієздатною ###, ### 

еєстрованою за адресою: вул. ### буд. ##, кв. ##, м. Лиман, Донецької

дати дозвіл на укладання правочину щодо продажу

за адресою: вул. ### буд. ##, кв. ##, м. Лиман

площею 32,9 м² від імені недієздатної ###, ### р.н., враховуючи

користування житлом за адресою: вул. ###, буд. ##

Донецької області, що не порушує її права.        

підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 67, 237, 242, 24

України ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування

комітет міської ради 

###: на укладання правочину щодо продажу

розташованої за адресою: вул. ### буд. ##, кв. ##, м

загальною площею 32,9 м² від імені недієздатної

продажу покласти на особистий рахунок недієздатної

###  на підписання заяви при укладанні

продажу квартири, розташованої за адресою: вул. ##

Донецької області, від імені недієздатної ###, ###

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника

Гамаюнову Ю М. 

      

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

___________________                                                                                                    №  ______ 

зареєстрований за адресою: вул. ###, 

Донецької області та рішення 

року № 236/434/18, яким ### 

 року народження, 

м Лиман, Донецької області, з 

правочину щодо продажу квартири, 

м Лиман, Донецької області, 

р.н., враховуючи що ### 

##, с. ###, Слов'янський 

ст. 67, 237, 242, 244 Цивільного 

місцеве самоврядування в Україні», 

правочину щодо продажу квартири, 

, м. Лиман, Донецької 

недієздатної ###, ### р.н., кошти 

недієздатної ###.  

при укладанні правочину щодо 

## буд. ##, кв. ##, м. 

### р.н. 

на заступника міського голови 

П.Ф.Цимідан 


