
 
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                                       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
17 березня 2021 р.№59. 

Про надання дозволу на укладення договору  

дарування 14/150 частини  житлового будинку  

№33 по вул. …..* в м. Гайсині 

 

     Розглянувши заяву …..*, яка проживає  по вул. …..*, буд.23 кв.24  в 

м. Гайсині Вінницької області та заяву …..*, який проживає  по вул. …..*, 

буд.3 кв. 12 м. …..* Київської області про надання дозволу на укладання 

договору-дарування по 7/150 частини житлового будинку №33 по вул. …..*  

м. Гайсина Вінницької області, які їм  належить на  праві спільної часткової 

власності відповідно до Витягів з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно  про реєстрацію права власності їх брату …..*, який 

проживає в цьому помешканні. 

  Враховуючи те, що в даній частині будинку проживають двоє 

малолітніх дітей …..*, 31.07.2011 року народження та  …..*, 01.06.2015 року 

народження, які мають право  користування  цим житловим приміщенням і їх 

права  в зв’язку з даруванням часток квартири  їх батькові   не погіршуються, 

керуючись  ст.177 Сімейного кодексу України, ст.17 Закону України «Про 

охорону дитинства»,  п.67 Постанови КМ України від 24.09.2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 

дитини», захищаючи житлові та майнові інтереси малолітніх дітей, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

1.Дати дозвіл  …..* на укладання договору дарування 7/150 частини  

житлового будинку №33 по вул. …..*  в м. Гайсині Вінницької області, де 

малолітні …..*, 31.07.2011 року народження та …..*, 01.06.2015 року 

народження мають право користуватися  цим житловим приміщенням. 

         При цьому житлові права та охоронювані  законом інтереси  малолітніх 

дітей не порушуються. 

2.Дати дозвіл …..* на укладання договору дарування 7/150 частини 

житлового будинку №33 по вул. …..*  в м. Гайсині Вінницької області, де 

малолітні …..*, 31.07.2011 року народження та …..*, 01.06.2015 року 

народження мають право користуватися  цим житловим приміщенням. 

         При цьому житлові права та охоронювані  законом інтереси  малолітніх 

дітей не порушуються. 

2.Зобовязати батька малолітніх дітей …..*  зберегти за малолітніми дітьми 

житло на праві користування за адресою: вул. …..*, буд.№33  м. Гайсин 

Вінницької області. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  голову опікунської 

ради міськвиконкому А.П.Філімонова. 

Міський голова                                                    А.І.Гук 


