
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01 вересня 2020 року                  м. Заставна                                                 №77 

 

Про затвердження висновку  

органу опіки і піклування  

 

Розглянувши лист Заставнівського районного відділу державної 

виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції від 27 липня 2020 року № 21.4-18/8419, керуючись 

статтею 18 Закону України «Про охорону дитинства», пунктом 7 частини п’ятої 

статті 177 Сімейного кодексу України, статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи протокол засідання опікунської ради 

при виконавчому комітеті Заставнівської міської ради від 31 серпня 2020 року 

№1, з метою недопущення звуження обсягу існуючих майнових прав та 

порушення охоронюваних законом інтересів дітей, задля гарантування 

збереження права малолітніх на користування житловим приміщенням, 

виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок органу опіки і піклування про відмову у наданні 

згоди на реалізацію житлового будинку по вул.Незалежності, 25 А в м.Заставна, 

що належить на праві приватної власності гр.Глинській Ганні Іванівні 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

 



Затверджено 

рішенням виконавчого комітету  

Заставнівської міської ради  

від 01 вересня 2020 року№ 77 

 

В И С Н О В О К 

органу опіки і піклування при виконавчому комітеті  

Заставнівської міської ради 

 

Про відмову у наданні згоди  

на реалізацію житлового будинку  

 

 Розглянувши лист Заставнівського районного відділу державної 

виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції від 27 липня 2020 року № 21.4-18/8419 про надання 

дозволу на реалізацію житлового будинку по вул.Незалежності, 25 А, котрий 

належить на праві приватної власності гр.Глинській Ганні Іванівні, 

ВСТАНОВЛЕНО: 

Житловий будинок по вул.Незалежності, 25 А в м.Заставна належить на 

праві приватної власності гр.Глинській Ганні Іванівні. У даному будинку 

зареєстровані та проживають: 

Цюпа Катерина Володимирівна – 26.08.1990 р.н.; 

Цюпа Роман Ігорович – 09.12.2012 р.н.; 

Гр. Цюпа Ігор Іванович – 25.01.1985 р.н., проживає у вищевказаному 

житловому будинку, не зареєстрований. 

Також зареєстровані, але тимчасово не проживають (зі слів власниці 

будинку) Глинський Василь Васильович (28.08.1986 р.н.) та Глинський Василь 

Васильович (26.05.2007 р.н.). 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 № 2623-IV, для вчинення 

будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або 

право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів 

опіки та піклування. Частиною четвертою статті 177 Сімейного кодексу 

України передбачено, що дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого 

майна надається лише в разі гарантування збереження права дитини на житло. 

Враховуючи факт реєстрації та проживання у житловому будинку по 

вул.Незалежності, 25 А в м.Заставна малолітніх дітей, з метою недопущення 

звуження обсягу існуючих майнових прав та порушення охоронюваних 

законом інтересів дітей, задля гарантування збереження права малолітніх на 



користування житловим приміщенням, керуючись статтею 18 Закону України 

«Про охорону дитинства», пунктом 7 частини п’ятої статті 177 Сімейного 

кодексу України, вважаємо за доцільне відмовити у наданні згоди на 

реалізацію житлового будинку по вул.Незалежності, 25 А в м.Заставна, що 

належить на праві приватної власності гр.Глинській Ганні Іванівні. 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       Лілія ГАНЯК 

 


