
Доповнення до проєктів рішень «Про надання дозволів на вчинення 

правочинів про відчуження та набуття майна, право власності 

на яке або право користування яким мають діти» 

 

Надати дозвіл на посвідчення угод про вчинення правочинів від імені 

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

таким громадянам: 

1.1. Гр. ***, *** року народження, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. ***, на укладення та посвідчення договору дарування, за умовами якого 

на користь малолітньої ***, *** року народження, дарується *** частка 

трикімнатної квартири загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, 

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

***, *** року народження, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, 

надати згоду на укладення та відповідне підписання зазначеного договору 

дарування від імені малолітньої ***, *** року народження.  

1.2. Гр. ***, *** року народження, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. ***, на укладення та посвідчення договорів дарування, за умовами яких 

на користь неповнолітньої ***, *** року народження, дарується належне йому 

нерухоме майно, а саме: 

- 1/4 частка трикімнатної квартири загальною площею *** кв.м, 

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

буд. ***, кв. ***; 

- 1/2 частка трикімнатної квартири загальною площею *** кв.м, 

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

буд. ***, кв. ***; 

- земельна ділянка в цілому площею *** га, кадастровий номер ***, яка 

розташована за адресою: м. Ужгород, вул. ***, № ***. 

Неповнолітній ***, *** року народження, надати дозвіл на укладення та 

відповідне підписання за згодою батьків зазначених договорів дарування. 

1.3. Гр. ***, *** року народження, ***, *** року народження, та ***, *** 

року народження, на укладення договору про визначення часток у праві 

спільної сумісної власності на квартиру загальною площею *** кв.м, житловою 

площею *** кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. 

***, право власності на яку має малолітня ***, *** року народження.  

***, *** року народження, та ***, *** року народження, надати згоду на 

укладення та відповідне підписання зазначеного договору про визначення 

часток від імені малолітньої ***, *** року народження.  

1.4. Гр. ***, *** року народження, на укладення та посвідчення договору 

дарування, за умовами якого на користь ***, *** року народження, дарується 

належна йому 1/4 частка двокімнатної квартири загальною площею *** кв.м, 

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

буд. ***, кв. ***, право власності на яку має малолітня ***, *** року народження.  

1.5. Гр. ***, *** року народження, ***, *** року народження, та ***, *** 

року народження, на укладення договору міни двокімнатної квартири 

загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, яка знаходиться за 



адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право власності на яку має 

малолітня ***, *** року народження, на квартиру за адресою: м. Ужгород, вул. 

***, буд. ***, кв. ***.   

***, *** року народження та ***, *** року народження, надати згоду на 

укладення та відповідне підписання зазначеного договору міни від імені 

малолітньої ***, *** року народження.  

1.6. Гр. ***, *** року народження, ***, *** року народження, та ***, *** 

року народження, на укладення договору міни двокімнатної квартири 

загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, яка знаходиться за 

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

малолітній ***, *** року народження, на квартиру за адресою: м. Ужгород, вул. 

***, буд. ***, кв. ***.    

1.7. Гр. ***, *** року народження, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. *** та ***, *** року народження, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, 

кв. ***, на укладення договору дарування, за умовами якого на користь 

малолітнього ***, *** року народження, дарується двокімнатна квартира 

загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, яка знаходиться за 

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

***, *** року народження та ***, *** року народження надати згоду на 

укладення та відповідне підписання зазначеного договору дарування від імені 

малолітнього ***, *** року народження. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

  

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


