
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.07.2014         Ужгород                № 272 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про набуття майна, укладення договору 
іпотеки, встановлення порядку зустрічі 
   

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 17 від 15.07.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 158, 177 Сімейного 
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, повязаної 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: 

 
Гр. ****, мешканцю с. ***, Міжгірського району, Закарпатської області, 

на надання згоди неповнолітньому ****, *** на прийняття в дарунок   
однокімнатної приватизованої квартири загальною площею 
28.2 кв.м., житловою 16.9 кв.м., за адресою: ***, право власності на яку має гр. 
***, мати неповнолітнього ***. 

2. Дати дозвіл на укладення договору іпотеки: 
 
Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, ***, на отримання кредиту в АТ 

"Ощадбанк", в сумі 170 тисяч гривень на термін до 10 років з подальшою 
передачею в іпотеку однокімнатної квартири загальною площею 37.8 кв.м., яка 
знаходиться в м. Ужгороді***, право користування якою має малолітній *** р.н. 

3. Встановити наступний порядок зустрічі: 
 
Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, ***, з його малолітніми доньками *** та 

***, наступним чином:  
- перший та третій тиждень місяця з 11:00 години суботи до 16:00 години 

неділі, з правом ночівлі; 
- другий та четвертий тиждень місяця з 19:00 години п’ятниці до 

17:00 години суботи, з правом ночівлі. 



      
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 


