
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про надання дозволу для здійснення  

правочинів стосовно нерухомого та 

рухомого майна, право власності на 

яке або право користування яким  

мають діти 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу для здійснення правочинів 

стосовно нерухомого та рухомого майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти, враховуючи подання служби у справах дітей № 

411/0/61 від 16.06.2022 року та рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини Мукачівської міської ради (протокол №10 від 01.06.2022 року), 

відповідно до ст.177 Сімейного кодексу України, ст.ст.17,18 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.74 Закону України «Про нотаріат», п.66, 67 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись ст. 40, ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Лендєл Отто Золтановичу та Лендєл Тетяні Михайлівні, мешканцям 

м. Мукачева, вул. Трояна Михайла, 21, кв.1, надати дозвіл на посвідчення та 

підписання договору дарування на ім’я Лендєл Тетяни Михайлівни квартири 

№1 по вул. Трояна Михайла, 21 в м. Мукачеві,  право користування якою 

мають діти: Лендєл Артур Оттович, 03.08.2010 року народження та Лендєл 

Ребекка Оттовна, 23.08.2007 року народження, за умови збереження за дітьми, 

до набуття ними повноліття, права користування цією квартирою після зміни 

власників. 
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2. Софілканич Наталії Михайлівні, мешканці  м. Мукачева, 

Росвигівська, 2, кв.6,  та Софілканич Юрію Івановичу, мешканцю 

Мукачівського району с. Кучава, 102, надати дозвіл на надання дозволу сину, 

Софілканич Артуру Юрійовичу, 07.05.2007 року народження, на посвідчення та 

підписання документів для прийняття їм в дар квартири № 143 по вул. 

Росвигівська, 24 в м. Мукачеві. 

 

3. Бєлінській Златі Василівні, місце постійної реєстрації проживання: 

Донецька область, м. Авдіївка, вул. Маяковського, 64а, тимчасово проживає в 

м. Мукачеві по бульвару Юрія Гойди,5а, кв.17, надати дозвіл на посвідчення та 

підписання документів для реєстрації у Державному судному реєстрі України 

та Судновій книзі України на її ім’я Бєлінській Злати Василівни гідроцикл 

(водний мотоцикл) марки SEA-DOO моделі RXN 260, серійний номер 

плавучого засобу (HID) YDV04095D313, 2013 року випуску, ¼ частина якого 

перебуває у власності дитини, Бєлінської Аріни Русланівни, 24.11.2012 року 

народження, без права відчуження та перереєстрації до повноліття дитини.   

 

4. Дудка Сабіні Валеріївні, мешканці м. Мукачева,  вул. Зріні 

Ілони,77, надати дозвіл на посвідчення та підписання від імені сина, Фалендюк 

Едгара Владиславовича, 26.11.2010 року народження, документів для 

оформлення у власність дитини квартири №2  по вул. Карловського Берталона, 

6 в м. Мукачеві. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


