
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.01.2014       Ужгород               № 23 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  
відчуження та набуття майна, укладення договору іпотеки,  
внесення зміни до рішення виконкому, надання статусу,  
призначення опіки, призначення опіки над майном   
 
  

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 2 від 22.01.2014 р. 
комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 177, 243, 244 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. ***, мешканцю Ужгородського району с. Оноківці, вул. ***, на 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж двокімнатної квартири 
загальною площею 52.8 кв. м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, право 
власності на яку має малолітня ***, 25.10.2002 р.н., та право користування якою 
має малолітній ***, 12.10.2009 р.н. 
 

1.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул, ***, на посвідчення угоди про 
відчуження майна, продаж двокімнатної приватизованої квартири загальною 
площею 56.8 кв. м., житловою 33.6 кв. м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. 
***, право користування на яку мають малолітні ***, 18.12.2002 р.н., та ***, 
06.03.2007 р.н. 
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1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, на посвідчення угоди про 
відчуження майна, продаж житлового будинку загальною площею 286.0 кв. м., 
та земельної ділянки площею 0.1155 га, які знаходятся в м. Ужгороді, вул. ***, 
право користування якими мають  малолітні ***, 16.06.2006 р.н., та ***, 
09.06.2009 р.н.  

 
1.4. Гр. ***, мешканці м.Ужгорода, вул. ***, на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж однокімнатної приватизованої квартири загальною 
площею 35.4 кв. м., житловою 18.9 кв. м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. 
***, право користування якою має малолітній ***, 03.03.2007 р.н. 
 

1.5. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, пр. ***, на виділення часток в 
двокімнатній приватизованій квартирі загальною площею 49.6 кв. м., яка 
знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, право власності на яку має малолітня Іллеш 
***, 04.11.2004 р.н.  

 
1.6. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, пр. ***, на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж 2/5 частин двокімнатної приватизованої квартири 
загальною площею 49.6 кв. м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, право 
власності на 1/5 частину якої має малолітня ***, 04.11.2004 р.н.  

 
1.7. Гр. ***, мешканці Ужгородського р-ну, с. ***, кв.10, на прийняття в 

дарунок на ім�я малолітніх ***, 15.07.2012 р.н., та ***, 15.07.2012 р.н., по 4/10 
частини трикімнатної приватизованої квартири загальною площею 106.15 кв.м., 
яка знаходиться в м. ***. 

 
1.8. Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. ***, на прийняття в дарунок на 

його ім'я земельної ділянки загальною площею 0.0317 га, яка знаходиться в м. 
Ужгороді, вул. ***, право користування якою мають малолітні ***, 25.01.2005 
р.н., та ***, 25.06.2012 р.н. 
 

1.9. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, на прийняття в дарунок на ім'я 
малолітньої ***, 05.04.2002 р.н., земельної ділянки площею 0.0850 га, яка 
знаходиться в м. Ужгороді, вул. Орлина. 

 
1.10. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, пр. ***, на прийняття в дарунок на ім'я 

малолітнього ***, 13.01.2001 р.н., двокімнатної приватизованої квартири 
загальною площею 57.7 кв.м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***. 
     
 

2. Дати дозвіл на укладення договору іпотеки: 
 

- Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. Закарпатська, 28/34, на отримання 
кредиту в АТ "Ощадбанк" в сумі 110 тисяч гривень терміном до 20-ти років з 
подальшою передачею в іпотеку однокімнатної квартири, яка знаходиться у м. 
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Ужгороді, вул. ***, право користування якою набудуть малолітні ***, 25.03.2011 
р.н., та ***, 10.04.2009 р.н. 
 
 

3. Внести зміни до рішення виконкому: 
 
Пункт 1.11 рішення виконкому міської ради від 04.12.2013 р. № 413 

викласти у такій редакції: 
 
1.11. Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. Урожайна, буд. 3"а", на 

прийняття в дарунок на його ім'я житлового будинку загальною площею 143 кв. 
м., житловою площею 62.9 кв.м., який знаходиться в м. Ужгороді, вул. 
Урожайна, буд. 3"а", право користування яким мають  малолітні ***, 
25.01.2005 р.н., та ***, 25.06.2012 р.н.  

 
 
4. Відповідно до постанови КМ України від 24.09.2008 року № 866 

"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 
прав дитини" надати статус :  

 
4.1 дитини, позбавленої батьківського піклування: 
 
- згідно з ч.1 п.24 - ***, 23.12.2001 р.н., батько якої рішенням 

Ужгородського міськрайонного суду справа № 2-3255/06 від 04.09.2006 року 
позбавлений батьківських прав, мати якої рішенням Ужгородського 
міськрайонного суду справа № 308/7402/13-ц від 03.07.2013 року позбавлена 
батьківських прав.  
 

4.2 дитини-сироти:  
 

- згідно з п.23 – ***, 12.06.1996 р.н., мати якого померла, свідоцтво про 
смерть серії 1-ФМ № 166431, видане 20.12.2013 року відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби 
Ужгородського міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області, 
батько якого помер, свідоцтво про смерть серії 1-ФМ  № 098737 видане 
26.03.2010 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. 
Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління 
юстиції у Закарпатській області. 
 

- згідно з п.23 – ***, 07.04.2001 р.н., мати якого померла, свідоцтво про 
смерть серії 1-ФМ № 166431, видане 20.12.2013 року відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби 
Ужгородського міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області, 
батько якого помер, свідоцтво про смерть серії 1-ФМ  № 098737 видане 
26.03.2010 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. 
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Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління 
юстиції у Закарпатській області. 

  
5. Призначення опіки: 

 
   5.1. Призначити гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. Бродлаковича, 1/5, 
піклувальником неповнолітнього ***, 12.06.1996 р.н., мати якого померла, 
свідоцтво про смерть серії 1-ФМ № 166431, видане 20.12.2013 року відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної 
служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції у Закарпатській 
області, батько якого помер, свідоцтво про смерть серії 1-ФМ № 098737 видане 
26.03.2010 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. 
Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління 
юстиції у Закарпатській області. Неповнолітній забезпечений житлом за 
адресою м. Ужгород, вул. Гагаріна, 70. 

Зобов�язати піклувальника виконувати свої обов�язки згідно з діючим 
законодавством.  
  
   5.2. Призначити гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. Бродлаковича, 1/5, 
опікуном малолітнього ***, 07.04.2001 р.н., мати якого померла, свідоцтво про 
смерть серії 1-ФМ № 166431, видане 20.12.2013 року відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби 
Ужгородського міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області, 
батько якого помер, свідоцтво про смерть серії 1-ФМ № 098737 видане 
26.03.2010 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. 
Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління 
юстиції у Закарпатській області. Малолітній забезпечений житлом за адресою м. 
Ужгород, вул. Гагаріна, 70.  

Зобов�язати опікуна виконувати свої обов�язки згідно з діючим 
законодавством.  

 
    6. Призначення опіки над майном: 
     

6.1. Призначити гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. Минайська, 23/12, 
опікуном над майном дітей позбавлених батьківського піклування, що 
належить на праві власності неповнолітній ***, 17.07.1997 р.н., та на праві 
користування малолітньому ***, 11.05.2002 р.н., яке знаходиться в м. Ужгороді, 
вул. ***. 

 
6.2. Призначити гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. ***, опікуном над 

майном дітей-сиріт, що належить на праві власності неповнолітньому Лупич 
Віталію Володимировичу, 12.06.1996 р.н., та малолітньому ***, 07.04.2001 р.н., 
яке знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***. 
 
 Міський голова                                      В. Погорелов 


