
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

      РІШЕННЯ 
   № 193    

14.06.2021 року                                 
м. Бібрка 

Про встановлення опіки над майном  

дітей, позбавлених батьківського піклування: 

Хоміцького Ростислава Ростиславовича, Змислої Марії Іванівни,  

Корнака Мар’яна Богдановича 
  

       Розглянувши листа начальника служби у справах дітей Бібрської міської ради Г.Гриньків 

щодо встановлення опіки над майном дітей, позбавлених батьківського піклування: Хоміцького 

Ростислава Ростиславовича, 26.03.2012 р.н., с.Лани, вул.Шевченка, 123 Львівського району 

Львівської області, Змислої Марії Володимирівни, 19.09.2006 р.н.,  с.Глібовичі, хутір Дубове, 

Львівського району Львівської області, Корнака Мар’яна Тарасовича, 29.09.2020 р.н., с.Лани, 

вул.Весела, 5 Львівського району Львівської області, керуючись  ст. 55, ст.67, ст.72 Цивільного 

кодексу України, пунктами 57-60 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав дитини», ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
    

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити опіку над майном дітей, позбавлених батьківського піклування: 
- Хоміцького Ростислава Ростиславовича, 26.03.2012 р.н., яке складається з двокімнатного 

житлового будинку №123 по вул.Шевченка в с.Лани, Львівського району Львівської області.  

- Змислої Марії Володимирівни, 19.09.2006 р.н., яке складається з двокімнатного житлового 

будинку №13 в с.Глібовичі, вул.Мивсева (хутір Дубове), Львівського району Львівської області. 

- Корнака Мар’яна Тарасовича, 29.09.2020 р.н., яке складається з двокімнатного житлового 

будинку №5 по вул.Веселій в с.Лани, Львівського району Львівської області. 

2. Призначити: 

- Кісіль Галину Володимирівну (опікун) опікуном над майном дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Хоміцького Ростислава Ростиславовича, 26.03.2012 р.н., яке складається 

з двокімнатного житлового будинку №123 по вул.Шевченка в с.Лани, Львівського району 

Львівської області. 

- Кіс Галину Іванівну (опікун) опікуном над майном дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Змислої Марії Володимирівни, 19.09.2006 р.н., яке складається з двокімнатного 

житлового будинку №13 в с.Глібовичі, вул.Мивсева (хутір Дубове), Львівського району 

Львівської області. 

- Дякун Любомир Богданович (дядько) опікуном над майном дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Корнака Мар’яна Тарасовича, 29.09.2020 р.н., яке складається з двокімнатного 

житлового будинку №5 по вул.Веселій в с.Лани, Львівського району Львівської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Бібрського міського голови з 

гуманітарних питань О.В. Довгаль. 

 

Бібрський міський голова                                                                            Р.Я.Гринус 


