
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  26.12.2018                                                                                                    № 271 

 

Про надання дозволу на укладення майнових угод  

за участю малолітньої дитини та неповнолітньої дитини 

 

        Розглянувши заяви та документи, надані гр. Гусарем Т.О., гр. Асаулюк Г. П., гр. 

Абрамової І. Г. та гр. Абрамова О. В., щодо надання дозволу на укладення майнових угод 

за участю малолітньої та неповнолітньої дитини, було встановлено, що квартира за 

адресою м. Бурштин, належить на праві приватної спільної сумісної власності по 1/4 

частині неповнолітньому Гусару Тарасу Олеговичу, гр. Асаулюк Галині Петрівні, гр. 

Абрамові Ірині Григорівні та малолітні Абрамові Ангеліні Олександрівні, на підставі 

свідоцтва про право власності від 18 серпня 2011 року виданого виконавчим комітетом 

Бурштинської міської ради. 

Родина має намір придбати квартиру за адресою: м. Бурштин, де власником ½ частки 

буде неповнолітній Гусар Тарас Олегович, та власницею  ½ частки  буде малолітня 

Абрамова Ангеліна Олександрівна.  

 Керуючись  ст. ст. 32, 202, 224, 717, 718, 719 Цивільного кодексу України, ст. 177,  

Сімейного кодексу України, статей 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, частиною 

першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської ради від 17.12.2018 

року виконком міської ради вирішив : 

1. Надати дозвіл Асаулюк Галині Петрівні на укладання договору купівлі-продажу, 

щодо придбання ½ частини квартири за адресою: м. Бурштин, на  ім’я  неповнолітнього 

сина. 

 2. Надати дозвіл Абрамовій Ірині Григорівні на укладення договору купівлі-продажу, 

щодо придбання ½ частини квартири за адресою: м. Бурштин, на ім’я малолітньої дочки. 

 3. Надати дозвіл неповнолітньому, який діє зі згоди матері Асаулюк Галини Петрівни, 

на укладення договору купівлі-продажу щодо відчуження ¼ частини, що в  м. Бурштин, 

Івано-Франківської області, що належить йому на праві спільної сумісної власності. 

4. Надати дозвіл Абрамовій Ірині Григорівні на укладення договору купівлі-продажу, 

щодо відчуження ¼ частини, що в м. Бурштин, Івано-Франківської області, що належить її 

дочці Абрамові Ангеліні Олександрівні, 02.12.2007 р. н.  на праві спільної сумісної 

власності. 
 

Міський голова                                                                         Роксолана Джура 
 


