
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.06.2014          Ужгород               № 218 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  
відчуження та набуття майна, встановлення порядку  
зустрічі, надання статусу, направлення в Свалявський  
будинок дитини, відмову у наданні дозволу на реалізацію   
майна, надання повної цивільної дієздатності, припинення 
піклування 
 
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 14 від 17.06.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст.ст. 158, 177, 
Сімейного Кодексу України, ст.ст. 35, 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 м. Ужгорода, пров. ***, на надання згоди 

неповнолітньому ***, 05.05.1999 р.н., на підписання договору купівлі-продажу, 
купівлю трикімнатної квартири загальною площею 69.5 кв. м., житловою 45.1 
кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 

 
1.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на виділення часток у 

двокімнатній приватизованій квартирі, загальною площею 54,2 кв.м., житловою 
29.2 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***, кв. 52 право користування якою має 
малолітня ***, 08.04.2005 р.н. 
 
     
1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул. *** на прийняття в дарунок на ім’я 
малолітньої ***, 08.04.2005 р.н., частини двокімнатної приватизованої квартири, 
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загальною площею 54,2 кв.м., житловою 29.2 кв.м., за адресою: м. Ужгород, 
***.  

 
2. Встановити порядок зустрічі: 
 
Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. ***, з його малолітнім сином ***, 

14.06.2010 р.н., наступним чином: 
- щопонеділка з 17:00 до 19:00 години; 
- щосереди з 17:00 до 19:00 години; 
- щосуботи з 15:00 до 19:00 години; 
Про факт забирання дитини з дитячого садочка завчасно попереджати 

матір дитини гр. ***.  
Зустрічі проводити без присутності матері дитини за місцем проживання 

батька з обов’язковим поверненням дитини до місця постійного проживання.   
 
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. 

 
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 ч.1 п.24 – ***, 01.10.2010 р.н., батьки якої рішенням 

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області справа    № 
308/6181/14-ц від 30.05.2014 року позбавлені батьківських прав. 

 
4. Направити в Свалявський будинок дитини: 
 
Малолітню ***, 17.05.2014 р.н., тимчасово терміном до трьох років на 

повне державне утримання. Підстава - заява матері дитини ***, 14.07.1996 р.н., 
мешканки м. Ужгорода, вул. Тельмана, б/н, про тимчасове влаштування дитини 
в будинок дитини від  16.06.2014 року № Ч-104/14-41. 

 
5. Розглянувши звернення Ужгородського міського відділу державної 

виконавчої служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції від 
03.06.2014 року № 3-185/14  

 
- відмовити у наданні дозволу на реалізацію квартири, яка 

знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Джамбула, буд. 54, кв. 83, право 
користування якою має малолітня ***, 03.12. 2013 р.н. 

6. Надати повну цивільну дієздатність: 
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     Неповнолітній ***, 18.04.1998 р.н., мешканці м. Ужгорода, вул. ***, яка 
записана матір’ю дитини ***, 28.05.2014 р.н., що підтверджується свідоцтвом 
про народження серії І-ФМ № 295524 від 11.06.2014 року виданим відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної 
служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції. 

 
7. Припинити піклування: 
 
Гр. ***, мешканки м. Ужгорода, вул. *** над неповнолітньою ***, 

18.04.1998 р.н., у зв’язку з наданням їй повної цивільної дієздатності. 
     
 
 
В.о. міського голови,  
секретар ради                                               В. Щадей  
                                


