
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                        м. Біла Церква                                                 № 107 

 

Про відмову у наданні дозволу на реалізацію нерухомого 

майна, право користування яким має дитина 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 02 лютого 2023 року № 200/04-21, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (витяг із протоколу № 2 від 01 лютого 

2023 року), та вимогу державного виконавця Відділу державної виконавчої служби у місті Біла 

Церква Білоцерківського району Київської області Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 12 січня 2023 року № 4506 про надання дозволу 

на реалізацію 13/80 частин квартири за адресою: вулиця Клінічна, будинок 4/2, квартира 3, м. 

Біла Церква Київської області, в якій зареєстрована малолітня   дитина, відповідно до статті 

177 Сімейного кодексу України, статей 5, 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», 

статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пункту 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866 (зі змінами), абзацу 10 пункту 3 розділу ІІ Порядку реалізації 

арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 

2016 року № 2831/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за 

№ 1301/29431, пункту 30 розділу VIII інструкції з організації примусового виконання рішень, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802, 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1. Відмовити державному виконавцю Відділу державної виконавчої служби у місті Біла 

Церква Білоцерківського району Київської області Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Київ) про надання дозволу на реалізацію 13/80 частин 

квартири за адресою: вулиця Клінічна, будинок 4/2, квартира 3, місто Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстрована малолітня дитина Кліщ Єлизавета Петрівна, 17 березня 2014 

року народження (свідоцтво про народження серії 1-ОК № 268150 видане 16 квітня 2014 року 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Білоцерківського 

міськрайонного управління юстиції у Київській області) у зв’язку з тим, що вчинення цього 

правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та порушення 

охоронюваних законом інтересів дитини.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ   


