
                 П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________      Ужгород              № ____________ 

 

 

Про зміни та доповнення до проекту рішення 

«Про надання дозволів на вчинення правочинів  

про відчуження та набуття майна, право власності  

на яке або право користування яким мають діти» 

 

1. Внести зміни до підпункту 1.8 пункту 1 проекту рішення виконкому «Про 

надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та набуття майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти» та викласти в 

такій редакції: 

Громадянам Бреньо Яні Іванівні та Бреньо Віталію Юрійовичу, мешканцям 

м. Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 25, кв. 30, на укладення кредитної угоди з 

метою отримання позичальником ТОВ «Енергія-СВ» кредиту в АБ 

«УКРГАЗБАНК» у сумі 1 987 488.81 дол. США, строком на 6 років з подальшою 

передачею в іпотеку житлового нерухомого майна, а саме: 

- трикімнатної квартири загальною площею 70.0 кв.м, житловою площею 

42.2 кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 25, кв. 30, яка перебуває 

у спільній сумісній власності Бреньо Яни Іванівни, Бреньо Віталія Юрійовича, 

Бреньо Анни Віталіївни та Бреньо Юлії Віталіївни, право користування якою має 

неповнолітня Бреньо Юлія Віталіївна, 12.02.2003 р.н. 

- житлового будинку загальною площею 224.3 кв.м, житловою площею 

120.4 кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. Шафарика, буд. 24, належного на праві 

власності Бреньо Яні Іванівні та право користування яким має неповнолітня 

Бреньо Юлія Віталіївна, 12.02.2003 р.н. 

Громадянам Бреньо Яні Іванівні та Бреньо Віталію Юрійовичу, 

забезпечити збереження майнових прав неповнолітньої Бреньо Юлії Віталіївни, 

12.02.2003 р.н., шляхом попереднього оформлення у власність дитини житлового 

будинку, загальною площею 73.3 кв.м, житловою площею 44.7 кв.м, 

розташованого за адресою: Перечинський район, с. Туриця, вул. Центральна, 

буд. 26. 

2. Доповнити проект рішення виконкому «Про надання дозволів на 

вчинення правочинів про відчуження та набуття майна, право власності на яке 



або право користування яким мають діти» підпунктом 1.9. та 1.10. наступного 

змісту: 

1.9. Неповнолітній Бреньо Юлії Віталіївні, 12.02.2003 р.н., на підписання 

договору іпотеки з метою отримання позичальником ТОВ «Енергія-СВ» кредиту 

в АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 1 987 488.81 дол. США, з подальшою передачею в 

іпотеку трикімнатної квартири загальною площею 70.0 кв.м, житловою площею 

42.2 кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. Гвардійська, буд. 25, кв. 30, яка перебуває 

у спільній сумісній власності Бреньо Яни Іванівни, Бреньо Віталія Юрійовича, 

Бреньо Анни Віталіївни та неповнолітньої Бреньо Юлії Віталіївни,12.02.2003 

р.н.. за згодою батьків дитини Бреньо Яни Іванівни та Бреньо Віталія Юрійовича. 

1.10. Громадянці Керецман Наталії Іванівні, мешканці м. Ужгород, вул. 

Запісочного, буд. 6, на укладення кредитної угоди з метою отримання 

позичальником ТОВ «Енергія-СВ» кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» у сумі 1 987 

488.81 дол. США, строком на 6 років з подальшою передачею в іпотеку 

житлового будинку загальною площею 307.3 кв.м, житловою площею 51.5 кв.м, 

за адресою: м. Ужгород, вул. Запісочного, буд. 6, належного на праві власності 

Керецман Наталії Іванівні та право користування яким має малолітня Пацкан 

Валерія Валеріївна, 24.06.2014 р.н. 

Малолітня Пацкан Валерія Валеріївна, 24.06.2014 р.н., забезпечена 

належним житлом у квартирі, яка знаходиться в м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 

12, кв. 21, загальною площею 165.4 кв.м. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                       Б. АНДРІЇВ 


