
Додаток   

до рішення виконавчого комітету  

від 24 лютого 2023 р. №40 

 

ПОДАННЯ 

( в порядку ст.60 ЦК України) 

 

 Громадянка, Коломийчук Галина Павлівна,- 09.02.1978 року народження, є 

особою з інвалідністю ІІІ групи загального захворювання, у відповідності до 

довідки акту огляду медико-соціальної експертної комісії №439566 від 

21.02.2022 року на термін до 01.03.2025 року. 

За станом здоров’я Коломийчук Г.П. не може вчиняти правочинів, навіть 

дрібних побутових, вона не може самостійно їх здійснювати, також створювати 

для себе цивільні обов’язки, самостійно виконувати їх та нести 

відповідальність, потребує постійного стороннього догляду.  

Із поданих матеріалів  встановлено, що Коломийчук Володимир Олегович, 

24.02.1997р.н.,громадянин України,  зареєстрований  та проживає  за адресою 

м. Чортків, вул. Шевченка,74 разом із своєю мамою. В будинку проведені всі 

комунікації (газ, світло, вода). В наявності є санвузол. Матеріально-побутові 

умови проживання сім’ї  хороші. 

 Керуючись ст.63 ЦК України опікуном або піклувальником може бути 

лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю призначена лише за її 

письмовою заявою.  

Коломийчук Володимир Олегович  звернувся до органу опіки та 

піклування при Чортківській міській раді щодо надання висновку про 

можливість виконання ним обов’язків опікуна (піклувальника) стосовно своєї 

матері, Коломийчук Галини Павлівни, у зв’язку з тим, що в Чортківському 

районному суді Тернопільської області розглядається справа про виконання 

ним обов’язків опікуна (піклувальника) для захисту та представлення його 

інтересів. 

На виконання рішення Чортківського районного суду за цивільною 

справою №608/1422/22 орган опіки та піклування при Чортківській міській раді 

розглянувши матеріали встановив, що Коломийчук Володимир Олегович, 

здійснює догляд за своєю мамою, Коломийчук Галиною Павлівною, може 

виконувати обов’язки  піклувальника згідно з медичним висновком про стан 

здоров’я.  

Враховуючи те, що Коломийчук В.О. буде здійснювати догляд та нагляд за 

Коломийчук Г.П., керуючись ст. 60 Цивільного кодексу України є необхідність 

встановлення піклування над нею, оскільки згідно висновку судово-

психіатричного експерта № 432 від 18.10.2022 року, Коломийчук Г.П. визнана 

обмежено дієздатною. 

 На основі вищевикладеного, керуючись статтями 60,63 Цивільного 

кодексу України, орган опіки та піклування Чортківської міської ради вважає, 

що Коломийчук Володимир Олегович, 24.02.1997р.н.,громадянин України 

житель м. Чорткова, вул. Шевченка,74 може бути призначений піклувальником 



над своєю мамою, Коломийчук Галиною Павлівною, 09.02.1978 р.н., особою з 

інвалідністю ІІІ групи загального захворювання та її майном у випадку 

визнання її судом обмежено дієздатною. 

 

 

Голова опікунської ради                                                           Віктор   ГУРИН 

 


