
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

  

                                                                     РІШЕННЯ 

 

  29.07.2021 №  460   

   с. Боратин       

                  

Про надання дозволу Єфімовій-Похилій 

Наталії Олександрівні на здійснення  

державної реєстрації рухомого майна. 

 

Відповідно до статей 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 177 Сімейного кодексу України, статей 55, 1268, частини 6 статті 203, 

частини 1 статті 242 Цивільного Кодексу України, статті 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року  №866, «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», пункту 23 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, 

інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Правил державної  

реєстрації на обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих 

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та 

мотоколясок», заяви Єфімової-Похилої Наталії Олександрівни, від 19.07.2021 року, 

виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Єфімовій-Похилій Наталії Олександрівні, на здійснення державної 

реєстрації від імені малолітньої Похилої Софії Русланівни, 04.01.2011 року народження, 

транспортного засобу - автомобіля марки RENAULT, моделі KANGOO, 2000 року випуску, 

синього кольору, номер шасі (кузова, рами): VF1FC0UAF22569882, тип:                

ПАСАЖИРСЬКИЙ-В, ЛЕГКОВИЙ, реєстраційний номер: АС7706АМ, зареєстрований 

15.02.2014 року, серія САТ 717707 виданий центром ДАІ 0701. 

2. Зобов’язати матір Єфімову-Похилу Наталію Олександрівну після здійснення 

перереєстрації покласти гроші від частки на банківський рахунок відкритий на ім’я 

малолітньої дочки Похилої Софії Русланівни, про що повідомити службу у справах дітей, 

сім’ї та соціального захисту населення; 

3. У разі невиконання матір’ю, зазначеного у пункті 2 (два) рішення, направити 

клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту прав дітей; 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Вікторію Мельник 

начальника служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Боратинської сільської ради. 

 

Сільський голова                 Сергій ЯРУЧИК 

Вікторія Мельник 
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