
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
/ПРОЄКТ/ 

 

від 23 липня 2021 року м. Бережани №21 

 

Про надання дозволу на вчинення 

правочину 

 

Відповідно до Сімейного Кодексу України, статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866, розглянувши заяви гр. Гросу Лесі Василівни, Гросу Ярослава 

Мірчовича, Коваля Андрія Васильовича від 20.07.2021 року, враховуючи 

рішення №8/1 від 21.07.2021 року комісії Бережанської міської ради з питань 

захисту прав дитини з метою захисту житлових та майнових прав малолітньої 

Гросу Жанни Ярославівни, 30.09.2008 року народження, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, як орган опіки і піклування 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати гр. Гросу Лесі Василівни, ________ р.н. дозвіл на вчинення 

правочину, а саме: укладення договору дарування 1/4 квартири в м. 

Бережани по вул. Тернопільська, 1а, 1 (реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: ____) малолітній дочці ________, ________ року 

народження.  

2. Надати гр. Гросу Ярославу Мірчовичу, ________ дозвіл на вчинення 

правочину, а саме: укладення договору дарування 1/4 квартири в м. 

Бережани по вул. Тернопільська, 1а, 1 (реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: ________) малолітній дочці ________, ________ року 

народження. 

3. Надати гр. Ковалю Андрію Васильовичу, ________ р.н. дозвіл на вчинення 

правочину, а саме: укладення договору дарування 1/4 квартири в м. 

Бережани по вул. Тернопільська, 1а, 1 (реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: ________) малолітній сестрі ________, ________ року 

народження. 

4. Зобов'язати гр. Гросу Лесю Василівну в тримісячний термін після 

укладання договору дарування надати, в службу у справах дітей, надання 



соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради 

копії документів, що підтверджують право власності малолітньої дочці 

________, ________ року народження житлову квартиру за адресою: вул. 

Тернопільська, 1а, 1, м. Бережани.  

5. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради довести дане рішення до відома 

заявника. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Петра Гончара. 

 
 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК  

 


