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ВИСНОВОК
виконавчого комітету Бориславської міської ради як органу опіки та піклування 
про можливість виконувати опікунські обов’язки  

Розглянувши заяву від 04 липня 2019 року Багуда Назара Джамаладдіновича, 01 лютого 1981 року народження, який зареєстрований за адресою: вул.В.Чорновола, 14 кв.23, м.Борислав, Львівська область та проживає за адресою: вул.Міцкевича, 84, м.Борислав, Львівська область з проханням звернутися в Бориславський міський суд з поданням про призначення опікуна недієздатній особі та рекомендувати призначити його опікуном над недієздатним братом Багудом Фаресом Джамаладдіновичем, 19 серпня 1985 року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: вул.Міцкевича, 84, м.Борислав, Львівська область, встановлено, що рішенням Бориславського міського суду від 18 березня 2019 року (справа № 438/839/18, номер провадження № 2-о/438/1/2019) Багуда Фареса Джамаладдіновича, 19 серпня 1985 року народження, уродженця м.Аден НДР Йемен визнано недієздатним терміном на два роки (до 18 квітня 2021 року). 
Багуд Фарес Джамаладдінович є особою з інвалідністю другої групи, загальне захворювання, згідно довідки до акта огляду МСЕК № 804679 від 03 травня 2018 року.
Багуд Назар Джамаладдінович та недієздатний Багуд Фарес Джамаладдінович перебувають у родинних стосунках — брати, свідоцтво про народження від 03 листопада 1983 року. 
Багуд Лідія Володимирівна, мати Багуда Назара Джамаладдіновича та Багуда Фареса Джамаладдіновича, померла 22 квітня 2018 року.  
Згідно медичного висновку про стан здоров’я від 04 липня 2019 року № 279 Багуд Назар Джамаладдінович може виконувати опікунські обов’язки.
Згідно актів обстеження умов проживання від 07 серпня 2019 року виявлено, що Багуд Фарес Джамаладдінович потребує призначення опікуна. Багуд Назар Джамаладдінович дбає про недієздатного брата Багуда Фареса Джамаладдіновича, створює йому необхідні побутові умови, забезпечує його доглядом та лікуванням, може здійснювати опікунські обов’язки. Багуд Назар Джамаладдінович зареєстрований за адресою: вул.В.Чорновола, 14 кв.23, м.Борислав, Львівська область. Багуд Фарес Джамаладдінович зареєстрований за адресою: вул.Міцкевича, 84, м.Борислав, Львівська область, проживають разом за адресою: вул.Міцкевича, 84, м.Борислав, Львівська область.
Згідно довідки ДІТ МВСУ серія ІАА № 1205118 Багуд Назар Джамаладдінович, 01 лютого 1981 року народження, уродженець м.Львів Львівської області на території України станом на 22 травня 2019 року до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. 
Виходячи з вище вказаного, виконавчий комітет Бориславської міської ради як орган опіки та піклування дійшов висновку про можливість виконувати опікунські обов’язки Багудом Назарем Джамаладдіновичем, 01 лютого 1981 року народження, над недієздатним братом Багудом Фаресом Джамаладдіновичем, 19 серпня 1985 року народження. 
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