
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  23.04.2019                                                                                                    № 87 

 

 

Про надання дозволу на укладання  

договору дарування дачного будинку 

та земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини  

 

                 При розгляді заяв та відповідних документів неповнолітньої дитини, які проживають 

за адресою: м. Бурштин, встановлено, що Бардадим Світлана Зіновіївна бажає подарувати 

садовий (дачний) будинок, розташований за адресою: Івано-Франківська область, 

Галицький район, село Коростовичі, урочище «Касова гора» та земельну ділянку площею 

0,0507 га розташовану за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, 

Коростовичівська сільська рада, урочище «Касова гора» на ім’я неповнолітньої дочки 

Садовий (дачний) будинок та земельна ділянка за зазначеною адресою  належить на праві 

приватної власності Бардадим Світлані Зіновіївні на підставі договору купівлі-продажу 

садового (дачного) будинку від 01.06.2018 року, посвідченого Дзерою Л.О., приватним 

нотаріусом Галицького районного нотаріального округу за реєстром № 488, та договору 

купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2018 року, посвідченого Дзерою Л.О., 

приватним нотаріусом Галицького районного нотаріального округу, за реєстром № 490. 

                Керуючись ст.ст. 717, 718, 719 Цивільного кодексу України, ст. 177 Сімейного 

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

України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 

п.67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", підпунктом 4 

пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської 

ради від 01.04.2019 року виконком міської ради вирішив : 

       1. Надати Бардадим Світлані Зіновіївні дозвіл  на укладання договору дарування 

садового (дачного) будинку розташованого за адресою: Івано-Франківська область, 

Галицький район, село Коростовичі, урочище «Касова гора» та земельної ділянки площею 

0,0507га розташовану за адресою: Івано-Франківська область, Галицький район, 

Коростовичівська сільська рада, урочище «Касова гора» на ім’я неповнолітньої дитини. 

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

Надію Кицелу.  

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура 

 

 

 


