
           
 
 

УЖГОРОДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.08.2015.                     м.Ужгород                     № 249 
 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, укладення нової  
угоди, надання статусу, направлення в Обласний  
будинок дитини  
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 15 комісії з 
питань захисту прав дитини 28.07.2015 року, керуючись статтею 177  
Сімейного Кодексу України, 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", 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. 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. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. Гагаріна, буд. *** на посвідчення 
угоди про відчуження майна, продаж однокімнатної приватизованої квартири 
загальною площею 31.8 кв.м., житловою 19.0 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. 
***, право користування якою має неповнолітній *** та малолітня ***.  

1.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул, *** на укладення договору про 
виділення часток у праві спільної часткової власності на 1/2 частину житлового 
будинку загальною площею 57.4 кв.м., житловою 27.2 кв.м., за адресою: м. 
Ужгород, ***, право користування яким мають неповнолітні *** та ***. 

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

неповнолітнім *** та *** на прийняття у дарунок визначених часток з 1/2 
частини житлового будинку загальною площею 57.4 кв.м., житловою 27.2 кв.м., 
за адресою: м. Ужгород, ***.  

1.4. Гр. ***, мешканці Ужгородського району, с. *** на підписання 
договору купівлі-продажу, купівлю однокімнатної приватизованої квартири 
загальною площею 45.1 кв.м., житловою 18.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. 
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*** на ім'я малолітньої ***.  
1.5. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. *** на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж та зняття з реєстраційного обліку транспортного 
засобу марки ***, модель ***, тип - загальний легковий седан - В, чорного 
кольору, 2006 року випуску, державний реєстраційний знак ***, від імені 
малолітної ***. 

1.6. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. *** на посвідчення угоди про 
відчуження майна, продаж трикімнатної приватизованої квартири загальною 
площею 65.24 кв.м., житловою 39.7 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***, 
право користування якою має малолітній ***. 

1.7 Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, на надання згоди неповнолітній 
***, на прийняття у дарунок житлового будинку загальною площею 108.5 кв.м., 
житловою 64.3 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 

 
2. Надати дозвіл Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. *** на проведення 

конвертації з іноземної валюти в гривню за діючим кредитним договором, 
шляхом укладення нової угоди в "ОТП Банк" з подальшою передачею під 
заставу двокімнатної приватизованої квартири загальною площею 173.2 кв.м., 
житловою 42.9 кв.м., та земельної ділянки площею 0.0303 га за адресою: м. 
Ужгород, вул. ***, право власності на які має малолітній ***. 

 
3. 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 частиною 1 пункту 24 - ***, мати якого відповідно до рішення 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області справа *** 
позбавлена батьківських прав, відомості про батька згідно з витягом з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 
народження від *** записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного 
кодексу України. 

- згідно з частиною 7 пункту 24 - ***, мати якого під час здійснення 
кримінального провадження тримається під вартою, що підтверджується 
ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від ***, 
відомості про батька записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного 
кодексу України, що підтверджується витягом з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження від ***. 

 
4. Направити в Обласний будинок дитини міста Свалява: 
- малолітнього ***, на повне державне утримання, як дитину, позбавлену 

батьківського піклування, мати якого під час здійснення кримінального 
провадження тримається під вартою, що підтверджується ухвалою 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від ***, відомості 
про батька записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу 
України, що підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про державну реєстрацію народження від ***. 
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- малолітнього ***, на повне державне утримання, як дитину, позбавлену 
батьківського піклування, що підтверджується актом закладу охорони здоров'я 
та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), 
інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового 
будинку, іншого закладу охорони здоров’я від 25.05.2015 року № 2.   
 
 
Міський голова                                        В. Погорелов       


