
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ

від 2017. № м. Ужгород 

Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  

відчуження та набуття майна, надання статусу, звільнення 

від повноважень опікуна, надання повної цивільної дієздатності, 

встановлення опіки та призначення опікуна, припинення опіки,  

піклування, продовження терміну перебування дитини в закладі, 

відмову у надані дозволу на реалізацію майна   

Керуючись статтею 177, 243, 244, 250, 251 Сімейного кодексу України, 

статтями 32, 35, 56, 75-77 Цивільного кодексу України, статтями 8, 11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 18 Закону 

України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, повʼязаної із захистом прав дитини», підпунктом 4 

пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши подані матеріали, враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини 07.06.2017 року протокол № 11, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозволи на посвідчення угод про вчинення правочинів від імені

дітей щодо майна, право власності або право користування яким мають діти, 

таким громадянам: 

1.1. Гр.  ***, мешканці м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

надання згоди неповнолітньому  ***,  *** р.н., на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж  *** приватизованої квартири загальною площею  

*** кв.м, житловою  *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв. 

***, за умови забезпечення неповнолітнього  ***,  *** р.н., рівноцінним майном 

на праві власності шляхом укладення договору купівлі-продажу, купівлю 

житлового будинку та земельної ділянки за адресою: м. Ужгород,  ***, буд.  ***. 

1.2. Гр.  ***, мешканцю м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

надання згоди неповнолітній  ***,  *** р.н., на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж земельної ділянки площею *** га за адресою:  

м. Ужгород, вул.  ***,  ***. При здійсненні правочину батькам неповнолітньої 

***,  *** р.н., врахувати потреби та інтереси дитини.  
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1.3. Гр.  ***, мешканці м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж та зняття з реєстраційного 

обліку транспортного засобу марки  *** модель  ***,  *** року випуску, номер 

шасі  ***, державний реєстраційний знак  ***, від імені малолітнього  ***,  *** 

р.н. При вчиненні правочину гр.  *** врахувати потреби та інтереси 

малолітнього  ***,  *** р.н.  

1.4. Гр.  ***, мешканцю м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв. ***, на 

укладення договору дарування на ім'я  ***,  *** р.н.,  *** частки трикімнатної 

приватизованої квартири загальною площею  *** кв.м, житловою  *** кв.м за 

адресою: м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, право користування якою має 

неповнолітній  ***,  *** р.н. 

1.5. Гр.  *** та  ***, мешканцям м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, 

на укладення договору дарування на користь малолітнього ***,  *** р.н., 

однокімнатної приватизованої квартири загальною площею  *** кв.м, житловою   

*** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***. 

1.6. Гр.  ***, мешканцю м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

укладення договору дарування на ім'я  ***,  *** р.н., 1/2 частки двокімнатної 

приватизованої квартири загальною площею  *** кв.м, житловою  *** кв.м за 

адресою: м. Ужгород, вул.  ***, буд. , ***, кв.  ***, право користування якою 

мають малолітні  ***,   *** р.н. та  ***,  *** р.н. 

1.7. Гр.  ***, мешканцю м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

укладення договору дарування на ім'я  ***,  *** р.н., 1/2 частки двокімнатної 

приватизованої квартири загальною площею  *** кв.м, житловою  *** кв.м за 

адресою: м. Ужгород, вул. Одеська, буд.  ***, кв.  ***, право користування якою 

мають малолітні  ***,  *** р.н. та  ***,  *** р.н. 

1.8. Гр.  ***, мешканці м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

посвідчення угоди про визначення часток у двокімнатній приватизованій 

квартирі загальною площею  *** кв.м, житловою  *** кв.м за адресою: м. 

Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, а також на укладення договору дарування 

на користь  ***,  *** р.н.,  *** частки зазначеної квартири, право користування 

якою має неповнолітня  ***,  *** р.н. та малолітня  ***,  *** р.н. 

1.9. Гр.  ***, мешканці м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

прийняття у дарунок на ім'я малолітньої  ***,  *** р.н., нерухомого майна, а 

саме: 

- земельної ділянки площею  *** га, кадастровий номер  ***, яка 

розташована за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, земельна ділянка  ***.  

- земельної ділянки площею  *** га, кадастровий номер  ***, яка 

розташована за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, земельна ділянка  ***.  

-  *** частини житлового будинку загальною площею  *** кв.м, житловою  

*** кв.м, розташованого за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***. 

1.10. Гр.  ***, мешканці м. Ужгород, проспект  ***, буд.  ***, кв.  ***, на 

укладення та підписання договору про поділ спадкового майна від імені 

малолітньої  ***,  *** р.н., за яким у порядку спадкування за померлим  *** на 

користь малолітньої  ***,  *** р.н., перейде у спадщину, як спадкоємцю за 

законом, наступне нерухоме майно: 
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-  *** частка трикімнатної приватизованої квартири загальною площею  

*** кв.м, житловою  *** кв.м, розташованої за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, 

буд.  ***, кв.  ***. 

-  *** частка житлового будинку загальною площею  *** кв.м, житловою  

*** кв.м, розташованого за адресою: м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, право 

користування яким має малолітня  ***,  *** р.н. 

На користь матері дитини ***, перейде у спадщину, як спадкоємцю за 

законом, належний померлому ***, транспортний засіб марки  ***, 

реєстраційний номер  ***,  *** року випуску, білого кольору, шасі №  ***, тип 

ТЗ фургон малотонажний - В. 

 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини" надати статус: 

2.1. Дитини-сироти: 

- згідно з пунктом 23 -  ***,  *** р.н., мати якої померла, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серії 1-ФМ №  ***, виданим *** року 

Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану, 

відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян щодо актового запису про народження від  *** року № *** 

записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.  

2.2. Дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- згідно з частиною 1 пункту 24 -  ***,  *** р.н., мати якої позбавлена 

батьківських прав відповідно до рішення Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від  *** року справа №  ***, відомості про батька згідно з 

витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження від  *** року №  *** записані відповідно до частини 1 

статті 135 Сімейного кодексу України; 

- згідно з частиною 1 пункту 24 -  ***,  *** р.н., мати якого позбавлена 

батьківських прав відповідно до рішення Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від  *** року справа №  ***, відомості про батька згідно з 

повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо 

актового запису про народження від  *** року №  *** записані відповідно до 

частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. 

 

3. Звільнити громадянку  ***, мешканку м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, 

від здійснення повноважень опікуна над дитиною-сиротою -  ***,  *** р.н., 

відповідно до наданої заяви від  *** року №  ***.   

 

4. Надати повну цивільну дієздатність: 

- неповнолітній  ***,  *** р.н., мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд.  ***, 

кв.  ***, яка записана матір’ю малолітньої  ***,  *** р.н., що підтверджується 

свідоцтвом про народження серії І-ФМ №  ***, виданим  *** року 

Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області.    
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- неповнолітній  ***,  *** р.н., мешканці м. Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, 

кв.  ***, яка записана матір’ю малолітнього  ***,  *** р.н., що підтверджується 

свідоцтвом про народження серії І-ФМ №  ***, виданим  *** року 

Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. 

 

5. Встановити опіку над дитиною-сиротою,  ***,  *** р.н., мати якої 

померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії 1-ФМ №  ***, 

виданим  *** року Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану, відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від  *** 

року №  *** записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу 

України та призначити громадянку  ***,  *** р.н., мешканку м. Ужгород, вул.  

***, буд.  ***, кв.  ***, опікуном малолітньої  ***,  *** р.н. 

 

6. Припинити:  

- опіку над малолітньою ***, *** р.н., у звʼязку зі звільненням гр. ***, 

мешканки м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, від здійснення повноважень опікуна 

над дитиною; 

- піклування над неповнолітньою ***, *** р.н., мешканкою м. Ужгород, 

вул. ***, буд. ***, кв. ***, у звʼязку з наданням їй повної цивільної дієздатності, 

як особі, яка записана матірʼю дитини;    

- піклування над неповнолітньою ***, *** р.н., мешканкою м. Ужгород, 

вул. ***, буд. ***, кв. ***, у звʼязку з наданням їй повної цивільної дієздатності, 

як особі, яка записана матірʼю дитини.    

 

7. Продовжити термін перебування малолітнього ***, *** р.н., на повному 

державному утриманні в Обласному будинку дитини м. Свалява, на підставі 

заяви батьків дитини. 

 

8. Відмовити у наданні дозволу на реалізацію квартири за адресою:          

м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою мають: 

неповнолітня ***, *** р.н., та малолітній ***, *** р.н., згідно листа 

Ужгородського МВ ДВС від *** року № ***. 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв                   


