
                                                                        
                                                        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 

21 квітня 2021 р.№81. 

Про надання дозволу на укладення 

договору дарування земельних ділянок 

та житлового будинку №30 по вул. …..* 

в с. Карбівка Гайсинського району 

 

Розглянувши заяви …..* та …..*, які мешкають адресою: Гайсинський 

район, с. Карбівка, вул. …..* про надання дозволу …..* на дарування житлового 

будинку та земельної ділянки кадастровий номер …..*, на якій розташований 

будинок та земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

кадастровий номер …..*, які розташовані  в Гайсинському районі, с. Карбівка, 

вул. …..*, своєму синові …..*, 02.01.2007 року народження враховуючи, що в 

даному житловому будинку зареєстрований і проживає неповнолітній син 

заявника …..*, 02.01.2007 року народження, який має право на користування 

житловим будинком і земельною ділянкою, на якій даний будинок розташований 

і земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства, його 

права в зв’язку з даруванням йому вказаного майна не погіршуються, керуючись 

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

діяльності органів опіки та піклування, ст.17 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей», ч.ч.2,4 с.177 Сімейного кодексу України пов’язаної 

із захистом прав дитини», захищаючи житлові та майнові інтереси дітей, 

виконком Гайсинської міської ради ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл …..* на укладення договору дарування житлового будинку та 

земельної ділянки кадастровий номер …..*, на якій розташований будинок та 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства кадастровий 

номер …..*, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, 

с.Карбівка, вул. …..*, неповнолітньому сину заявника …..*, 02.01.2007 року 

народження, право користування якими він має. При цьому житлові права та 

охоронювані законом інтереси неповнолітньої дитини не порушуються. 

2.Надати дозвіл матері …..* на одноосібне підписання заяви про згоду 

неповнолітньому сину …..*, 02.01.2007 р.н. на підписання договору дарування. 

3.Зобов’язати батька неповнолітнього сина …..* зберегти за його сином житло на 

праві користування за адресою Вінницька область, Гайсинський район, 

с.Карбівка, вул. …..*. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову опікунської ради 

Філімонова А.П. 

Міський голова                                                                А.І.Гук 


