
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 697 

 

Про відмову у наданні дозволу на  

реалізацію нерухомого майна   

        

Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 07 листопада 2018 року 

№ 1228, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської  ради (протоколи № 15 від 26 вересня 2018 року, № 16 від 10 жовтня 

2018 року) та запит приватного виконавця виконавчого округу Київської області Клименка  

Олексія Олександровича про надання дозволу на реалізацію квартири за адресою: вул. 

Томилівська, буд. 50/1, кв. 72, м. Біла Церква, Київської області, в якій зареєстрована 

малолітня дитина від 07 серпня 2018 року № 55477893, керуючись ст. 177 Сімейного кодексу 

України, ст. ст. 5, 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», пп. 4 п. б  ч. 1 ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 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, ч. 3 розділу ІІ Порядку реалізації 

арештованого майна, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 

2016 року № 2831/5, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Відмовити приватному виконавцю виконавчого округу Київської області Клименку 

Олексію Олександровичу у наданні дозволу на реалізацію квартири за адресою: вул. 

Томилівська, буд. 50/1, кв. 72, м. Біла Церква, Київської області, в якій зареєстрована 

малолітня дитина  Сергійчук Софія Валеріївна, 09 березня 2010 року народження,  у зв’язку з 

тим, що  вчинення даного 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 

Литвиненко К.С. 

 

Міський голова                                                                                                     Г. Дикий 
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