
                                         
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ № 109 

22  квітня  2021 року                                                                  смт Вороновиця    
  

 
Про надання  дозволу  на дарування 
земельної ділянки та будинку в якому 
зареєстровані  малолітні діти   

 
      Відповідно ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 17 Закону України “Про охорону дитинства”, ст.12 Закону 
України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей”, Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку надання органами 
опіки та піклування дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого 
майна дітей», ст.177 Сімейного кодексу України, враховуючи заяву  
Ярославської Ольги Іванівни  представника за дорученням  (№ 2-27 від 
10.07.2020року с. Комарів Вінницького району Вінницької області) Гречанюк 
Галини Лукашівни жительки с. Комарів вул. Савчука № 6 Вінницького 
району Вінницької області про надання дозволу на укладання договору 
дарування належного їй на підставі свідоцтва про право власності на 
земельну ділянку та будинок за адресою Вінницька область Вінницький 
район с. Комарів вул. Чернова, 18., так, як в будинку зареєстровані малолітні 
діти, правнуки – Кобець Нікіта Богданович, 17.12.2013 року народження, 
Маляр Микола Миколайович, 20.12.2008  року народження та Ярославська 
Ангеліна Андріївна, 17.07.2019 року народження  та   рішення Комісії з 
питань захисту прав дитини при Вороновицькій селищній раді  від 14 квітня  
2021 року № 4 виконавчий  комітет селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати згоду   Гречанюк Галині Лукашівні, жительці с. Комарів   вул. 
Савчука № 6 Вінницького району Вінницької області  укласти договір  
дарування частини  житлового будинку належного їй на підставі свідоцтва 
про право власності  39670703 від  від 08.12.2020 року розташованого за  
адресою Вінницька область Вінницький район с. Комарів вул. Чернова, 18 на 
ім’я дочки  Ярославської   Ольги  Іванівни та частини будинку належного їй 



на підставі свідоцтва про право власності  39670783 від 08.12.2020 року 
розташованого за  адресою Вінницька область Вінницький район с. Комарів 
вул. Чернова, 18а  08.12.2020 року на ім’я онуки  Кобець Альони Дмитрівни. 

 

 2. Надати згоду   Гречанюк Галині Лукашівні, жительці с. Комарів   вул. 
Савчука № 6 Вінницького району Вінницької області  укласти договір  
дарування земельної ділянки,  площа - 0.125 га  належного їй на підставі 
свідоцтва про право власності  40962025  від   10.03.2021 року,  кадастровий 
номер 0520682400:02:005:0129  розташованого за  адресою Вінницька 
область Вінницький район с. Комарів вул. Чернова, 18  на ім’я дочки  
Ярославської   Ольги  Іванівни  та частини земельної ділянки,  площа – 0.125 
га  належного їй на підставі свідоцтва про право власності  40961739  від 
10.03.2021 року,  кадастровий номер 0520682400:02:005:0128   розташованого 
за  адресою Вінницька область Вінницький район с. Комарів вул. Чернова, 18   
на ім’я онуки  Кобець Альони  Дмитрівни . 

2. Взяти до відома інформацію про те, що в результаті здійснення правочину 
з житлом  неповнолітні діти  Кобець Нікіта Богданович, 17.12.2013 року 
народження, Маляр Микола Миколайович, 20.12.2008  року народження та 
Ярославська Ангеліна Андріївна, 17.07.2019 року народження , будуть мати 
право на користування житловою площею за адресою: Вінницька область 
Вінницький район с. Комарів вул. Чернова, 18   та Чернова 18а. 
3.Рекомендувати заявниці  Гречанюк Галині Лукашівні після здійснення  
правочину з   житлом та земельною ділянкою  надати органу опіки та 
піклування – виконкому Вороновицької  селищної ради  ради - копію 
договору дарування. 
4.Контроль за виконанням даного  рішення покласти  на керуючого 
справами, секретаря  виконавчого комітету  Мороз Н.А. 
 

 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                               О.Г.КОВІНЬКО 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

  

 


