
 

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, 

направлення в Обласний будинок дитини 

 

Керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 32, 405  

Цивільного кодексу України, статтею 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 03.09.2017 року протокол № 18, 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 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж двокімнатної приватизованої 

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

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право власності на яку мають малолітні ***, 

*** р.н., та ***, *** р.н., за умови забезпечення малолітніх ***, *** р.н., та ***, 

*** р.н., рівноцінним майном на праві власності шляхом дарування по *** 

частині на кожнну дитину, квартири за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***. 

кв. ***. 

 1.2. Гр. ***, мешканцю Ужгородського району, с. ***, вул. ***, буд. ***, 

кв. ***, на посвідчення угоди дарування від імені малолітніх ***, *** р.н., та 

***, *** р.н., прийняття в дарунок *** частки на кожного, трикімнатної 

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

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

 

1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, наб. ***, буд. ***, корп. ***, кв. ***, на 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж трикімнатної приватизованої 

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

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право власності на яку має малолітній ***, 

*** р.н., за умови забезпечення малолітнього ***, *** р.н., рівноцінним 
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житловим нерухомим майном на праві власності, шляхом укладення договору 

дарування *** частини квартири за адресою: Ужгородський район, с. ***, вул. 

***, буд. ***. кв. ***. 

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

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж двокімнатної приватизованої 

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

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право власності на яку має малолітній ***, 

*** р.н., при цьому малолітня дитина забезпечена рівноцінним житловим 

нерухомим майном на праві власності за адресами: м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. *** та м. Мукачево, ***, буд. ***, кв. ***. 

1.5. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на посвідчення 

угоди про відчуження майна, продаж однокімнатної 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.  

При вчиненні правочину *** забезпечити збереження малолітнім дітям 

право користування житловим приміщенням за адресою: м. Ужгород, вул. ***, 

буд. ***. 

1.6. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на посвідчення 

договору дарування на імʼя ***, *** р.н., *** частки житлового будинку 

загальною площею *** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. 

***, буд. ***, право користування яким мають малолітні ***, *** р.н., та ***, 

*** р.н. 

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

укладення договору дарування на імʼя ***, *** р.н., *** частки трикімнатної 

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

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

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

1.8. Гр. ***, мешканці м. Чоп, проспект ***, буд. ***, кв. *** на 

укладення договору дарування від імені малолітнього ***, *** р.н., 

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

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

 

2. Відповідно до частини 1 пункту 24 постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" надати статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування: 

- ***, *** р.н., мати якої рішенням Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від *** року справа № *** позбавленна батьківських 

прав, 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; 

 

- ***, *** р.н., мати якого рішенням Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від *** року справа № *** позбавленна батьківських 

прав, 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; 
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3. Направити малолітню ***, *** р.н., тимчасово на повне державне 

утримання в Обласний будинок дитини м. Свалява, у звʼязку з важкими 

матеріально-побутовими умовами проживання сімʼї. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв                   


