
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.09.2017                       Ужгород                       № 286 

 

Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  

відчуження та набуття майна, укладення нової угоди, 

зміну прізвища, встановлення порядку побачення,  

внесення зміни до рішення виконкому 

 

Керуючись статтями 148, 158, 177 Сімейного кодексу України, статтями 

32, 35 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 10.08.2017 року протокол № 15 та 30.08.2017 року № 16, 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 *** частки двокімнатної приватизованої 

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

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, від імені малолітньої ***, *** р.н., за умови 

забезпечення малолітньої ***, *** р.н., нерухомим майном на праві власності 

шляхом укладення договору дарування *** частки квартири за адресою: м. 

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***.  

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

посвідчення договору дарування від імені малолітньої ***, *** р.н., *** частки 

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

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

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

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

загальною площею *** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. 
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***, буд. ***, право користування яким мають малолітні ***, *** р.н., та ***, 

*** р.н. 

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

договору дарування на імʼя ***, *** р.н., житлового будинку загальною площею 

*** кв.м, житловою *** кв.м, та земельної ділянки площею *** га, які 

знаходяться за адресою: м. Ужгород, вул. ***, ***, право користування якими 

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

1.5. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на укладення 

договору дарування на імʼя ***, *** р.н., житлового будинку загальною площею 

*** кв.м, житловою *** кв.м, та земельної ділянки площею *** га, які 

знаходяться за адресою: м. Ужгород, вул. ***, ***, право користування якими 

має малолітня ***, *** р.н. 

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

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

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

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

мають: неповнолітній ***, *** р.н. та малолітня ***, *** р.н. 

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

прийняття у дарунок на її ім'я *** часток трикімнатної приватизованої 

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

Ужгород, вул. Легоцького, буд. ***, кв. ***, право користування якою має 

малолітня ***, *** р.н.  

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

згоди неповнолітньому ***, *** р.н., на прийняття у дарунок приватизованої 

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

***, кв. ***.  

1.9. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на прийняття у 

дарунок на ім'я малолітніх: ***, *** р.н. та ***, *** р.н., *** частки житлового 

будинку загальною площею *** кв.м, житловою *** кв.м, яка дарується у 

рівних долях на кожного, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***,       

а також на прийняття у дарунок ***, *** р.н., земельної ділянки площею *** га, 

кадастровий номер ***, яка розташована за адресою: м. Ужгород, вул. ***, ***. 

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

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

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

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

малолітній ***, *** р.н.   

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

укладення договору купівлі-продажу, купівлю від імені малолітнього ***, *** 

р.н., двокімнатної приватизованої квартири загальною площею *** кв.м, 

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

2. Надати дозвіл гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, 

на проведення рефінансування діючого кредитного договору з валюти на гривні 

шляхом укладення нової угоди в АТ "УкрСиббанк" з подальшою передачею в 

іпотеку трикімнатної приватизованої квартири загальною площею *** кв.м, 

житловою *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. Чорновола, буд. ***, кв. ***, 
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право користування якою мають малолітні: ***, *** р.н., ***, *** р.н. та ***, 

*** р.н. 

 

3. Дати дозвіл гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 

зміну прізвища її малолітній доньці ***, *** р.н., в актовому записі за № *** від 

*** року відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгород 

Ужгородського міськрайонного управління юстиції Закарпатської області, 

змінивши прізвище *** на прізвище ***.  

 

4. Встановити гр. ***, мешканцю Ужгородського району, с. ***, вул. ***, 

буд. ***, порядок побачення з його малолітньою донькою ***, *** р.н., 

наступним чином: 

- *** суботу та *** неділю місяця з *** до ***; 

- за попередньою домовленістю з матірю дитини один раз на тиждень у 

робочі дні, терміном не менше трьох годин, із обовʼязковим урахуванням стану 

здоровʼя, інтересів та потреб дитини;  

- зустрічі проводити без присутності матері дитини, при цьому батьку 

вчасно забирати та приводити дитину за її місцем 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. 

 

5. Внести зміни до підпункту *** пункту *** рішення виконкому *** року 

№ ***, а саме: 

2. Призначити: 

2.1. Гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. ***, ***, опікуном малолітньої 

племінниці ***, *** р.н., мати якої померла *** року, свідоцтво про смерть серії 

І-ФМ № *** видане *** року, *** м. Ужгорода, а відомості про батька записані 

відповідно ч. *** ст. *** Сімейного Кодексу України. Малолітня забезпечена 

житлом за місцем проживання опікуна. 

Зобовʼязати опікуна та піклувальника виконувати свої обовʼязки згідно 

діючого чинного законодавства 

викласти у такій редакції: 

2. Призначити: 

2.1. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, опікуном 

малолітньої ***, *** р.н., мати якої померла *** року, свідоцтво про смерть серії 

І-ФМ № *** видане *** року ***, а відомості про батька записані відповідно ч.1 

ст. 135 Сімейного Кодексу України. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв                   


