
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.01.2015          Ужгород                 № 33 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, перереєстрацію дитини,  
направлення в Свалявський обласний будинок дитини 
  

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протоколи № 1 від 20.01.2015 року 
комісії з питань захисту прав дитини, керуючись статтями 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, ***, буд. ***, кв. ***, на 

надання згоди неповнолітній ***, ***, на посвідчення угоди про відчуження 
майна продаж *** частки житлового будинку загальною площею *** кв.м., 
житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул.***, буд.***. 

1.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 
виділення часток у трикімнатній приватизованій квартирі загальною площею 
*** кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул.*** , буд. ***, кв. 
***, право користування на яку має малолітня, ***, *** р.н. 

1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** на 
прийняття в дарунок на ім�я малолітньої ***, *** р.н., трикімнатної 
приватизованої квартири загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., 
за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***. 

1.4. Гр. ***, мешканці смт. ***, вул. ***, буд. ***, на прийняття в 
дарунок на ім�я малолітнього ***, *** р.н., трикімнатної приватизованої 
квартири загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. 
Ужгород, вул.*** , буд. ***, кв. ***. 

1.5. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул, ***, буд. ***, кв. ***, на 
прийняття в дарунок на її ім'я трикімнатної приватизованої квартири 
загальною площею *** кв. м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, 
вул, ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою має неповнолітня ***, 
*** р.н.   
 

1.6. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул, ***, буд. ***, кв. ***, на 
прийняття в дарунок на її ім'я трикімнатної приватизованої квартири 
загальною площею *** кв. м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, 



вул, ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою має малолітній ***, ***  
р.н. 

1.7. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул, ***, буд. ***, кв. ***, 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, ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою має малолітня 
***, *** р.н.  

1.8. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул, ***, буд. ***, кв. ***, на 
прийняття в дарунок на його ім'я трикімнатної приватизованої квартири 
загальною площею *** кв. м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, 
вул, ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою мають малолітні ***, *** 
р.н.,***, *** р.н., та ***, *** р.н. 

1.9. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, ***, буд. ***, кв. *** на надання 
згоди неповнолітньому ***, *** р.н., на підписання договору купівлі-
продажу, купівлю трикімнатної приватизованої квартири загальною площею 
*** кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул.*** , буд.*** , кв. 
***. 

 
2. Дати дозвіл Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. ***, буд.*** , на 

зняття з реєстрації малолітнього ***, *** р.н., за адресою: м. Ужгород, вул. 
***, буд. ***, кв. *** та перереєстрацію його за адресою: м. Ужгород, вул. 
***, буд.*** .  
 

3. Направити в Свалявський обласний будинок дитини: 
- малолітню ***, *** р.н., на повне державне утримання, як дитину, 

залишену батьківського піклування відповідно до Акту закладу охорони 
здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в 
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від *** року № ***. 

- малолітнього ***, *** р.н., на повне державне утримання, як дитину, 
залишену батьківського піклування відповідно до Акту закладу охорони 
здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в 
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від *** року № ***.  

- малолітнього ***, *** р.н., на повне державне утримання, як дитину, 
залишену батьківського піклування відповідно до Акту закладу охорони 
здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в 
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від *** року № ***. 
 
Міський голова                                               В. Погорелов 


