
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.07.2018     Ужгород                   № 217 

 

 

Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  

відчуження та набуття майна, встановлення порядку  

побачення, відмову у наданні дозволу на реалізацію майна 

 

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

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, пов’язаної із захистом прав дитини», 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 

17.07.2018 року протокол № 13, 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 

укладення договору про визначення часток, та посвідчення договору дарування, 

прийняття у дарунок на її ім’я визначених часток трикімнатної приватизованої 

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

м. Ужгород, вул. ***, буд.***, кв. ***, належних ***, та ***, право 

користування якою мають малолітні ***, *** р.н., ***, *** р.н. 

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

укладення договору дарування на її ім’я 1/2 частки однокімнатної квартири 

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

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, яка належить гр. ***, право користування 

якою має малолітній ***, *** р.н. 



1.3. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на надання згоди 

неповнолітньому ***, *** р.н. на посвідчення договору дарування, прийняття в 

дарунок на його користь частки житлового будинку загальною площею *** 

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

земельної ділянки площею *** га, кадастровий номер ***, яка розташована за 

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

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

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

майна, продаж трикімнатної приватизованої квартири загальною площею *** 

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

кв. ***. 

1.5. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на надання 

згоди неповнолітній ***, *** р.н. прийняття в дарунок двокімнатної квартири 

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

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

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

укладення договору дарування на її ім’я частки двокімнатної квартири 

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

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, яка належить гр. ***, право користування 

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

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

посвідчення від імені малолітніх ***, *** р.н. та ***, *** р.н. договору купівлі-

продажу, купівлю у спільну сумісну власність трикімнатної приватизованої 

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

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

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

згоди неповнолітній ***, *** р.н., на посвідчення угоди про відчуження майна, 

продаж транспортного засобу марки ***, модель ***, *** року випуску, 

ідентифікаційний номер ***, синього кольору, державний реєстраційний номер 

***. 

 

2. Встановити гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, порядок 

побачення з його малолітнім сином ***, *** р.н., наступним чином: 

-  кожної середи з 16.00 до 19.00 у присутності матері; 

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

дитини її інтересів та потреб.  

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. Беручи до уваги лист відділу примусового виконання рішень 

управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у 

Закарпатській області від 14.06.2018 року № ***, відмовити у наданні дозволу 

на реалізацію квартири за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, право 



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

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Б. Андріїв 


