
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.06.2014       Ужгород               № 204 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  
відчуження та набуття майна, перереєстрацію дітей,  
зміну прізвища, відмову у наданні дозволу на реалізацію  
майна, надання статусу, встановлення порядку зустрічі,  
направлення в Свалявський будинок дитини 
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 13 від 10.06.2014 року комісії 
з питань захисту прав дитини, керуючись ст.ст. 148, 158, 177, Сімейного Кодексу України, ст. 
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", виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 
1. Дати 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. ***, мешканці Рахівського району, с. ***, на посвідчення угоди 

про відчуження майна, продаж трикімнатної приватизованої квартири 
загальною площею 78.3 кв.м., житловою 47.5 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. 
***право користування якою мають малолітні ***, 18.12.2001 р.н., та ***, 
10.06.2011р.н. 

 
1.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***на підписання договору 

купівлі-продажу, купівлю однокімнатної квартири, загальною площею 72 кв.м., 
житловою 44.3 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***, по 1/2 частині на ім'я 
малолітніх ***, 30.03.2006 р.н., та ***, 05.09.2008 р.н.  

  
 
 
 
1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, пров. ***, на прийняття в дарунок на 

ім'я малолітньої ***, 16.12.2000 р.н., 1/8 частини житлового будинку загальною 
площею 201.6 кв.м., житловою 91.3 кв.м., за адресою: м. Ужгород, пров. ***. 

 
1.4. Гр. ***, мешканці Ужгородського району, с. ***, на прийняття в 

дарунок на ім'я малолітнього ***, 01.02.2014 р.н., двокімнатної приватизованої 
квартири, загальною площею 39,1 кв. м., житловою 25,5 кв. м., за адресою: м. 



Ужгород, вул. ***. 
 
2. Дати дозвіл на перереєстрацію дітей: 
 
Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, на зняття з реєстрації малолітніх 

***, 02.09.2001 р.н., ***, 17.07.2009 р.н., ***, 09.10.2012 р.н., з квартири за 
адресою м. Ужгород, вул. ***, та перереєстрацію їх в житловому будинку за 
адресою: м. Ужгород, вул. ***. 

 
3. Дати дозвіл на зміну прізвища:  
 
3.1. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на зміну прізвища її 

малолітньому сину ***, 11.04.2003 р.н., в актовому записі за № 431 від 
22.04.2003 року, відділу реєстрації актів цивільного стану Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції Закарпатської області, на прізвище - ***. 

 
3.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, на зміну прізвища її 

малолітньому сину ***, 27.10.2005 р.н., в актовому записі за № 1277 від 
07.11.2005 року, відділу реєстрації актів цивільного стану Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції Закарпатської області, на прізвище - ***. 

 
4. Розглянувши звернення Ужгородського міського відділу державної 

виконавчої служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції від 
29.05.2014 року № 3-155/14  

 
- відмовити у наданні дозволу на реалізацію 1/5 частини квартири, 

яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. ***, право користування яким має 
малолітня ***., 2001 р.н. 
 
 
 
 

5. Відповідно до 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:   
 

- згідно з ч.1 п.24 - ***, 05.07.2010 р.н., мати якого рішенням 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області справа № 
308/21642/13-ц від 15.05.2014 року позбавлена батьківських прав, відомості про 
батька згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
про реєстрацію народження від 19.11.2013 року № 00013063130 записані 
відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 
 

6. Встановити порядок зустрічі: 
 
Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. ***, з його малолітньою донькою 

***, 20.11.2008 р.н., наступним чином: 



- щовівторка з 16:00 до 19:00 години; 
- щочетверга з 16:00 до 19:00 години; 
- перша та третя субота місяця з 10:00 до 17:00 години; 
- друга та четверта неділя місяця з 11:00 до 18:00 години; 
Зустрічі проводити без присутності матері дитини, завчасно попереджати 

матір про факт забирання дитини з дитячого садочку чи іншого закладу освіти. 
Надати батьку, за попереднім погодженням з матір'ю дитини гр. ***, 

можливість спільного відпочинку з донькою протягом одного тижня в зимовий 
період та двох тижнів в літній період.     
 

У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях 
участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дітьми, а також невиконання 
даного рішення, один із батьків може звернутися з позовом до суду для 
вирішення спірних питань. 

 
7. Направлення в Свалявський будинок дитини: 
 
Направити малолітню ***, 22.02.2012 р.н., тимчасово терміном до трьох 

років на повне державне утримання. Підстава - заява матері дитини ***, 1985 
р.н., мешканки м. Ужгорода, вул. ***, про тимчасове влаштування дитини в 
будинок дитини від 10.06.2014 року № 95/14-41.   
 

 
В.о. міського голови,  
секретар ради                                                     В. Щадей                         


