
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.05.2014         Ужгород               № 164 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, укладення договору  
іпотеки, встановлення порядку зустрічі, припинення  
статусу, припинення піклування, відмову у наданні  
дозволу на реалізацію майна 
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 10 від 14.05.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст.ст. 177, 250, 251 
Сімейного Кодексу України, ст. 75 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. ***, мешканцю Ужгородського району, с. Минай, вул, ***, на 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж двокімнатної приватизованої 
квартири загальною площею 65.8 кв.м., житловою 24.7 кв.м., яка знаходиться в м. 
Ужгороді, вул. ***, право власності на яку має малолітній ***, 17.04.2001 р.н., та 
право користування якою має малолітній ***, 27.07.2008 р.н. 

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

ім'я 1/3 частини трикімнатної приватизованої квартири загальною площею 69.3 
кв.м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, кв. 12, право користування якою 
мають неповнолітні ***, 13.07.1997 р.н., ***, 09.02.2000 р.н., та малолітня ***, 
08.05.2009 р.н. 

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

малолітнього ***, 01.08.2013 р.н., житлового будинку загальною площею 82.9 кв.м., 
житловою 43.4 кв.м., який знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***. 
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1.4. Гр. ***, мешканці Ужгородського району, с. ***, на прийняття в дарунок 

на ім'я малолітнього ***, 06.03.2002 р.н., земельної ділянки площею 0.06 га, яка 
знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***. 

 
1.5. Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. ***, на укладення та підписання 

договору міни квартири загальною площею 35.4 кв.м., житловою 18.9 кв.м., яка 
знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, право користування якою мають малолітній ***, 
29.10.2006 р.н., та малолітня ***, 07.02.2001 р.н., на трикімнатну приватизовану 
квартиру загальною площею 66.2 кв.м., житловою 40.4 кв.м., яка знаходиться в 
м.Ужгороді, вул. ***. 

 
2. Дати дозвіл на укладення договору іпотеки: 
 
Гр. ***, мешканцю м. Чоп, вул. ***, на отримання кредиту в АТ " 

УкрСиббанк", в сумі 1160000 гривень, строком до 3 років з подальшою передачею в 
заставу житлового будинку загальною площею 233.7 кв.м., житловою 92.4 кв.м., 
який знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, право користування яким мають малолітні 
***, 26.06.2001 р.н., ***, 30.07.2008 р.н., та  ***, 13.09.2010 р.н. 

 
3. Встановити наступний порядок зустрічі: 
 
3.1. ***, мешканця м. Ужгорода, вул. ***, з його малолітніми дітьми ***, 

12.04.2005 р.н., та ***, 15.04.2007 р.н., а саме:   
- перший та третій тиждень місяця з п'ятниці, після закінчення шкільних 

занять, до суботи - 18:00, з правом ночівлі за місцем проживання батька. 
 
3.2. ***, мешканця м. Ужгорода, вул. ***, з його малолітніми дітьми ***, 

28.07.2002 р.н., та ***, 26.02.2011 р.н. 
Зустрічі проводити за обов'язкової участі соціального працівника 

Ужгородського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кожен 
тиждень в середу та п'ятницю з 16:00 до 18:00.   

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. 

 
4. Припинити статус дитини, позбавленої батьківського піклування:  
 
Визнати втраченим правовий статус ***, 21.03.1996 р.н., як дитини, 

позбавленої батьківського піклування у зв'язку з поверненням її батьків із 
довготривалого лікування. 

  
 5. Припинити піклування: 
 
5.1. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, над неповнолітньою ***, 
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21.03.1996 р.н., у зв'язку із втратою правового статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування. 

 
5.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. ***, над неповнолітньою ***, 

02.09.1997 р.н., у зв'язку із заявою піклувальника.  
    
6. Розглянувши звернення Ужгородського міського відділу державної 

виконавчої служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції від 
28.04.2014 року № 9-575 

 
- відмовити у наданні дозволу на реалізацію будинку, який знаходиться за 

адресою: м. Ужгород, вул. ***, право користування яким має неповнолітній ***, 
14.12.2012 р.н. 

 
 

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


