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№

Про надання дозволу
на продаж часток автомобіля
Розглянувши заяву та документи, надані гр. Куриленко Наталієк
Геннадіївною, 1980 р.н., яка проживає за адресою; Запорізька область
Запорізький район, смт. Балабине, вул. Заводська, буд.14-А, про дозвіл н<
продаж часток автомобіля марки CHEVROLET AVEO, 2010 року випуску, як
належать по 1/3 частки її неповнолітньому сину Куриленко Владиславу
Сергійовичу, 18.07.2001 р.н., та малолітній Куриленко Вікторії Сергіївні
08.05.2009 р.н., на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом
встановлено наступне.
Враховуючи, що одержану суму коштів від продажу 1/3 часткі
автомобіля, належної неповнолітньому Куриленко Владиславу Сергійович>
18.07.2001 р.н., буде внесено на поточний рахунок № 26201610968624, якиі
відкрито на його ім’я у філії “Запорізьке регіональне управління ПАТ К1
“ПриватБанк”, згідно договору від 20.03.2017 № SAMDNWFD007151857580C
та 1/3 частки автомобіля, належної малолітній Куриленко Вікторії Сергіївні
08.05.2009 р.н., буде внесено на поточний рахунок № 26201610968936, якиі
відкрито на її ім’я у філії “Запорізьке регіональне управління ПАТ К]
“ПриватБанк”, згідно договору від 20.03.2017 № SAMDNWFD007151858130C
керуючись статтями 6, 13, 23 Закону України «Про місцеві держав?
адміністрації», статтею 17 Закону України «Про охорону дитинства», пунктом
статті 203 Цивільного кодексу України, враховуючи рішення комісії з питан
захисту прав дитини від 30.03.2017 № 44:
І. Дати дозвіл Куриленко Наталії Геннадіївні на продаж 1/3 частк
автомобіля марки CHEVROLET AVEO, 2010 року випуску, реєстраційни
номер АР4884АР, яка належить на підставі свідоцтва про право на спадщину з
законом від 01.03.2017 серія НМА № 367802 (реєстраційний № 346),
неповнолітньому сину Куриленко Владиславу Сергійовичу, 18.07.2001 р.н., з
умови внесення одержаної суми коштів від продажу належної неповнолітньом
частки автомобіля на поточний рахунок № 26201610968624, який відкрито ?
його ім’я у філії “Запорізьке регіональне управління ПАТ КБ “ПриватБанк
згідно договору від 20.03.2017 № SAMDNWFD0071518575800.

18.07.2001 р.н., на підписання договору к\ півлі-продажу 1,3 частки автомобіля
.марки CHEVROLET AVEO, 2010 року випуску, реєстраційний номер
АР4884АР, яка належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину за
законом, за згодою матері Куриленко Наталії Геннадієвни.
3. Дати дозвіл Куриленко Наталії Геннадіївні на продаж 1/3 частки
автомобіля марки CHEVROLET AVEO, 2010 року випуску, реєстраційний
номер АР4884АР, яка належить на підставі свідоцтва про право на спадщину за
законом від 01.03.2017 серія НВО № 542799 (реєстраційний № 340), її
малолітній доньці Куриленко Вікторії Сергіївні, 08.05.2009 р.н., та підписання
від її імені договору купівлі-продажу цієї частки зї умови внесення одержаної
суми кощтів від продажу належної малолітній частки автомобіля на поточний
рахунок № 26201610968936, який відкрито на її ім’я у філії “Запорізьке
регіональне управління ПАТ КБ “ПриватБанк”, згідно договору від 20.03.2017
№ SAMDNWFD0071518581300.
4. Рекомендувати гр. Куриленко Наталії Геннадіївні надати службі у
справах дітей Запорізької райдержадміністрації копію договору купівліпродажу та довідку про внесення кощтів на рахунки неповнолітньої та
малолітньої дітей.
5. Відповідним органам надіслати Запорізькій райдержадміністрап
Запорізької області підтвердження про виконання даного розпорядження.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника г о л о е
райдержадміністрації Зенкіна Ю.В.

Голова райдержадміністрації

А.Г. Васюк

