
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.08.2014        Ужгород               № 313 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, зміну до рішення  
виконкому 
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 21 від 12.08.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 177 Сімейного Кодексу 
України, ст. 1273 Цивільного 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 м. Ужгорода, вул, *** на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж двокімнатної приватизованої квартири загальною 
площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***, право 
власності на яку має малолітній ***, *** р.н., та право користування якою має 
малолітній ***, *** р.н., за обов'язкової умови одночасного набуття малолітніми 
***, *** р.н., та ***, *** р.н., частки у праві спільної сумісної власності на будинок 
за адресою: ***.   

 
1.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на прийняття в дарунок на її ім'я 

1/2 частини трикімнатної приватизованої квартири загальною площею *** кв.м., 
житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***, право користування якою має 
малолітній *** , *** р.н. 
 

1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на прийняття в дарунок на ім'я 
малолітніх ***, *** р.н., ***, *** р.н., та ***, *** р.н., трикімнатної приватизованої 
квартири загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. 
Ужгород, вул. ***. 

 
1.4. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на повну відмову від належної їй 

за законом частини спадкового майна на користь малолітнього ***, *** р.н. 



 
1.5. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на надання згоди неповнолітній 

***, *** р.н., на повну відмову від належної їй за законом частини спадкового 
майна на користь малолітнього ***, *** р.н. 

 
1.6. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, на повне прийняття спадщини за 

законом від імені малолітнього ***, *** р.н. 
 
2. Внести зміну до рішення виконкому: 

 
     пункт 3.1. рішення виконкому від *** р. № *** , а саме: 
 
     Батька гр. ***, мешканця м. Ужгорода, вул. *** з його малолітнім сином ***, 
*** р.н.,   

- перший та третій тиждень місяця - середа *** та субота ***; 
- другий та четвертий тиждень місяця - четвер *** та неділя ***.  
 
викласти в такій редакції: 
 
Батька гр. ***, мешканця м. Ужгорода, вул. *** з його малолітнім сином ***, 

*** р.н., а саме:   
- перший і третій тиждень місяця - середа та субота з *** години; 
- другий і четвертий тиждень місяця - четвер з *** та неділя з *** години; 
 
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. 

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


