
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  26.09.2018                                                                                                    № 191 

 

Про надання дозволу на укладання  

договору дарування дачного будинку 

та земельної ділянки 

на ім’я малолітньої дитини  

 Розглянувши заяву та додані матеріали гр. Ноги Олени Юріївни щодо надання 

дозволу на укладання договору дарування дачного будинку № 67, та земельної ділянки 

площею 0,0546 га за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, село Бовшів, 

урочище «Касова гора»  на ім’я малолітнього сина Юськевича Лева Леонідовича, 

17.07.2009 р. н.,  було встановлено, що дачний будинок та земельна ділянка за зазначеною 

адресою дійсно належить Нозі Олені Юріївні на підставі договору купівлі-продажу 

дачного будинку від 22.09.2016 року, посвідченого Дзерою Л.О., приватним нотаріусом 

Галицького районного нотаріального округу за реєстром № 709, та договору купівлі-

продажу земельної ділянки від 22.09.2016 року, посвідченого Дзерою Л.О., приватним 

нотаріусом Галицького районного нотаріального округу, за реєстром № 710. 

Відповідно до ст.ст. 717, 718, 719 Цивільного кодексу України, ст. 177 Сімейного 

кодексу України, ст.ст. 17, 18, Закону України «Про охорону дитинства», п.67 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини виконкому міської ради від 03.09.2018 року виконком міської ради вирішив : 

1. Надати дозвіл гр. Нозі Олені Юріївні на укладання договору дарування дачного 

будинку №67 та земельної ділянки, площею 0,0546 га за адресою: Івано-Франківська 

область, Галицький район, село Бовшів на ім’я малолітньої дитини.  

2. Надати гр. Нозі Олені Юріївні дозвіл на підписання договору дарування дачного 

будинку №67 та земельної ділянки площею 0,0546 га, за адресою: Івано-Франківська 

область, Галицький район, село Бовшів від імені малолітньої дитини.  

3. У разі укладання договору дарування, зобов’язати законних представників дитини 

надати копію вказаного документу до органу опіки і піклування Бурштинської міської 

ради. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської 

ради (С.Козар). 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови 

Надію Кицелу.  

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура 

 

 


