
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про надання дозволів на посвідчення правочинів  

про відчуження та набуття майна, встановлення 

порядку побачення, надання статусу дитини, яка  

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних  

конфліктів, надання статусу дитини сироти,  

надання повної цивільної дієздатності, внесення  

зміни до рішення виконкому 

 

Керуючись статтями 158, 177 Сімейного кодексу України, статтями 32, 

35, 56, 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»,  постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 «Про затвердження Порядку 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів», підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

адміністративні послуги», розглянувши подані документи, беручи до уваги 

рішення комісії з питань захисту прав дитини 04.09.2018 року протокол  № 15, 

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, ***, буд. ***, кв. *** на укладення 

договору купівлі-продажу, купівлю на її імʼя 1/3 частки  двокімнатної квартири 

загальною площею 42.9 кв.м, житловою площею 27.7 кв.м, за адресою: м. 

Ужгород, ***, буд. ***, кв. *** право користування яким мають малолітні: ***, 

*** р.н., ***, *** р.н. та ***, *** р.н. 

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

буд. ***, на надання згоди неповнолітній ***, *** р.н., на укладення договору 

купівлі-продажу, купівлю однокімнатної квартири загальною площею 29.7 кв.м, 

житловою площею 17.6 кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. 

***. 



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

договору дарування, прийняття у дарунок на її імʼя житлового будинку 

загальною площею 62.0 кв.м, житловою площею 31.9 кв.м, за адресою: м. 

Ужгород, вул. ***, буд. ***, право користування яким мають малолітні: ***, 

*** р.н., ***, *** р.н., ***, *** р.н. та ***, *** р.н. 

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

посвідчення договору дарування, прийняття у дарунок на її імʼя двокімнатної 

квартири загальною площею 47.6 кв.м, житловою площею 26.9 кв.м, за 

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

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

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

посвідчення договору дарування на користь ***, *** р.н., двокімнатної 

приватизованої квартири загальною площею 52.20 кв.м, житловою площею 30.1 

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

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

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

договору дарування від імені малолітнього ***, *** р.н., прийняття у дарунок 

на його користь однокімнатної квартири загальною площею 41.5 кв.м, 

житловою площею 15.8 кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв ***.  

 

2. Встановити гр. ***, мешканцю Мукачівського району, с. ***, вул. ***, 

буд. ***, порядок побачення з його малолітнім сином ***, *** р.н., наступним 

чином: 

- перший та третій тиждень місяця з *** суботи до *** неділі з правом 

ночівлі дитини за місцем проживання батька; 

- *** тиждень під час літніх канікул та *** тиждні під час зимових канікул 

дитини; 

- зустрічі проводити із обов’язковим урахуванням стану здоров’я, бажання 

дитини її інтересів та потреб;  

- про намір забрати дитину батьку завчасно інформувати матір дитини та 

вчасно приводити дитину за місцем її проживання. 

У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях 

участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, а також 

невиконання даного рішення, один із батьків має право звернутися із позовом 

до суду для вирішення спірних питань. 

 

3. Відповідно до підпункту 6 пункту 3 “Порядку надання статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268, надати 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів: 

- ***, *** р.н., свідоцтво про народження серії *** № ***, видане *** 

року відділом реєстрації актів цивільного стану Ленінського районного 

управління юстиції міста Луганськ, зареєстрованим за адресою: вул. ***, буд. 

***, Ленінський район, м. Луганськ, Луганська область, як дитині, яка зазнала 



психологічного насильства внаслідок її проживання в умовах воєнних дій та 

збройного конфлікту; 

- ***, *** р.н., свідоцтво про народження серії *** № ***, видане *** 

року відділом реєстрації актів цивільного стану Калінінського районного 

управління юстиції міста Донецька, зареєстрованим за адресою: вул. ***, буд. 

***, м. Донецьк, Калінінський район м. Донецьк, Донецька область, як дитині, 

яка зазнала психологічного насильства внаслідок її проживання в умовах 

воєнних дій та збройного конфлікту.  

- ***, *** р.н., свідоцтво про народження серії *** № ***, видане *** 

року Гірницьким відділом реєстрації актів цивільного стану Макіївського 

міського управління юстиції Донецької області, зареєстрованої за адресою: м. 

Макіївка, ***, буд. ***, кв. *** Донецька область, як дитині, яка зазнала 

психологічного насильства внаслідок її проживання в умовах воєнних дій та 

збройного конфлікту.  

- ***, *** р.н., паспорт серії *** № ***, виданий *** року Ленінським РВ 

у м. Луганську УДМСУ в Луганській області, зареєстрованій за адресою: вул. 

***, буд. ***, кв. ***, Ленінський район м. Луганськ, Луганська область, як 

особі, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років та 

внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту зазнала психологічного 

насильства.  

 

4. Відповідно до пункту 23 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 - сироти: 

- ***, *** р.н., мати якого померла, що підтверджується свідоцтвом про 

смерть серії *** № ***, виданим *** року Ужгородським міським відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Закапатській області, 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 (за вказівкою матері); 

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

підтверджується свідоцтвом про смерть серії *** № ***, виданим *** року 

Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Закапатській області, 

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 

(за вказівкою матері); 

 

5. 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 

*** № ***, виданим *** року Ужгородським міським відділом державної 



реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Закарпатській області. 

 

6. Внести зміни до підпункту 1.16. пункту 1 рішення виконкому 

23.08.2018 року № 247, а саме: 

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

договору дарування, прийняття у дарунок на її імʼя житлового будинку 

загальною площею 74.8 кв.м, житловою площею 23.1 кв.м, за адресою: м. 

Ужгород, вул. ***, буд. ***, право користування яким мають малолітні: ***, 

*** р.н. та ***, *** р.н. 

викласти у такій редакції: 

Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на посвідчення 

договору дарування, прийняття у дарунок на його імʼя житлового будинку 

загальною площею 74.8 кв.м, житловою площею 23.1 кв.м, за адресою: м. 

Ужгород, вул. ***, буд. ***, право користування яким мають малолітні: ***, 

*** р.н. та ***, *** р.н. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 

 

    


