
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.07.2014         Ужгород               № 284 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, надання статусу 
   
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 18 від 22.07.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 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, 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 ***, на посвідчення угоди про відчуження майна, 

продаж двокімнатної приватизованої квартири загальною площею 49.0 кв.м., 
житловою 27.0 кв.м., за адресою: ***, право власності на яку має малолітній 
***. 

 
1.2. Гр. ***, мешканці ***, на прийняття в дарунок на її ім�я 

трикімнатної приватизованої квартири загальною площею 79.0 кв.м., житловою 
53.28 кв.м., за адресою: ***, право користування якою має малолітня ***. 

 
 
1.3. Гр. ***, мешканці ***, на надання згоди від імені малолітнього ***, 

на посвідчення та відповідно підписання договору про визначення часток у 
праві приватної спільної сумісної власності у двокімнатній приватизованій 
квартирі загальною площею 47.1 кв.м., житловою 33.7 кв.м., за адресою: ***, 
право власності на яку має малолітній ***. 

 
 
2. Відповідно до постанови КМ 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:   



 2

 
 
- згідно з п.23 - ***, мати якої померла, свідоцтво про смерть ***, видане 

*** відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду, 
батько записаний за ч.1 ст.135 СК України, довідка видана *** відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду. 
 
 
В.о. міського голови,  
секретар ради                                               В. Щадей 


