
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.12.2015       Ужгород               № 386 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, отримання 
грошових вкладів, грошової компенсації, відмову  
у реалізації майна, надання повної цивільної 
дієздатності, припинення піклування   
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 23 комісії з 
питань захисту прав дитини 17.11.2015 року, керуючись статтями 177, 250 
Сімейного Кодексу України, статтями 32, 77 Цивільного 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 гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** 

на укладення договору дарування на ім’я ***, 1/5 частини чотирикімнатної 
приватизованої квартири загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за 
адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою має 
малолітня ***, *** р.н. 
 

2. Надати дозвіл гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. *** на 
надання згоди неповнолітній ***, *** р.н. на отримання належних їй грошових 
вкладів з усіма відсотками в *** та грошового вкладу в ***, що є її спадковим 
майном згідно з свідоцтвом про право на спадщину за законом від *** року. 
 

3. Надати дозвіл гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на 
отримання ним та членами його сім’ї грошової компенсації за належне їм жиле 
приміщення з фонду Міністерства оборони України. 

4. Розглянувши звернення Ужгородського міського відділу державної 
виконавчої служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції від 
03.11.2015 року № 2716/03-18, відмовити у наданні дозволу на реалізацію 1/2 
частини квартири за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право 
користування якою мають неповнолітні ***, *** р.н. та ***, *** р.н.  
 

5. Надати повну цивільну дієздатність неповнолітній ***, *** р.н., 
мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, яка записана матір’ю 
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малолітнього ***, *** р.н., що підтверджується свідоцтвом про народження 
серії *** № *** виданим *** року відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області. 
 

6. Припинити піклування неповнолітній ***, *** р.н., мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, у зв’язку з наданням їй повної цивільної 
дієздатності.     
 
       

 
Міський голова                                                                                         Б. Андріїв          
 


