
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.04.2014         Ужгород               № 98 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, внесення зміни 
до рішення виконкому, відмову у наданні дозволу  
на реалізацію майна 
 
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 7 від 26.03.2014 
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 угоди про вчинення правочинів від імені 
дітей щодо майна, право власності, або право користування яким мають 
діти, таким громадянам: 

     
1.1. Гр. ***, мешканці м. Ужгорода, вул, ***, на посвідчення угоди про 

відчуження майна, продаж однокімнатної приватизованої квартири загальною 
площею 29.8 кв. м., житловою 17.2 кв. м., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. 
***, право власності на яку має малолітній ***, 16.10.2003 р.н. 

 
1.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, ***, на приватизацію земельної 

ділянки площею 0.0686 га., яка знаходиться в м. Ужгороді, вул. ***, на ім'я 
малолітньої ***, 28.01.2004 р.н. 
 
     
      
     2. Внести зміни до рішення виконкому: 
 
     пункт 2.1. рішення виконкому від 18.12.2013 р. № 444, а саме: 
      
     2.1. дитини позбавленої батьківського піклування: 

  
     - згідно з ч.1 п.24 – ***, 12.07.2005 р.н., батько якого позбавлений 
батьківських прав рішенням Ужгородського міськрайонного суду, справа № 
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712/6934/12 від 20.06.2012 року, мати померла, свідоцтво про смерть серії І-КЕ 
№ 113324, видане 15.09.2008 року Великокручанською сільською радою 
Пирятинського району Полтавської області. 

 
 викласти в такій редакції: 
  
 2.1. дитини - сироти: 
 
 - згідно з п.23 – ***, 12.07.2005 р.н., мати якого померла, свідоцтво про 

смерть серії І-КЕ № 113324, видане 15.09.2008 року Великокручанською 
сільською радою Пирятинського району Полтавської області, батько якого 
рішенням Берегівського районного суду Закарпатської області, справа № 
701/1793/12 від 01.11.2012 року, виключений з актового запису № 67 від 
23.01.2006 року, як батько дитини.  

 
3. Розглянувши звернення Ужгородського міського відділу    

державної виконавчої служби Ужгородського міськрайонного управління 
юстиції від 14.03.2014 року № 562/4-54. 

 
Відмовити у наданні дозволу на реалізацію будинку, який знаходиться 

за адресою: м. Ужгород, вул.***, право користування яким має неповнолітній 
***, 17.08.2008 р.н.  

 
 
 

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


