
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                        м. Біла Церква                                                 № 115 

Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 03 лютого 2023 року № 219/04-21 та рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 2 від 01 лютого 

2023 року) відповідно до статей 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу України, статей 

69, 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», статті 40, частини шостої статті 59 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Дозволити Сучок Тамарі Миколаївні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Шелудько Меланії Юріївни, 18 травня 2020 року народження, продаж належної їй на праві 

спільної часткової власності 1/4 частки однокімнатної квартири загальною площею 35,5 кв.м. 

за адресою: вулиця Миколи Амосова, будинок 18, квартира 130, місто Біла Церква, Київська 

область та 1/8 частку автомобіля марки MITSUBISHI, модель OUTLANDER, випуску 2016 

року, номер шасі (кузова, рами) JMBXTGF2WGZ000236, реєстраційний номер АІ7171ET, 

зареєстрованого 21 жовтня 2016 року Центром 3242 TSC 3242, який належав померлому 

Шелудьку Юрію Миколайовичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 

СХО 720398 виданого Центром 3242 TSC 3242 21 жовтня 2016 року, за умови, одночасного 

дарування на ім’я малолітньої 1/4 частки двокімнатної квартири загальною площею 69,30 кв.м. 

за адресою: провулок Академічний, будинок 3, квартира 59, місто Біла Церква, Київська 

область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її матір. 

 

2. Дозволити неповнолітній підопічній Войтенко Дар'ї Віталіївні, 01 серпня 2008 року 

народження, котра діє за згодою піклувальника Литошенка Сергія Олексійовича, та її діду 

Литошенку Олексію Петровичу, укласти договір про поділ спадкового майна, що залишилося 

після смерті матері дитини Литошенко Наталії Олексіївни, таким чином: неповнолітня 

Войтенко Дар'я Віталіївна успадковує: 13/100 часток секції № 25 в гуртожитку площею 18,50 

кв.м. за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 22, місто Біла Церква, Київська область, 17/100 

часток секції № 25 в гуртожитку площею 26,30 кв.м. за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 

22, місто Біла Церква, Київська область, та двокімнатну квартиру загальною площею 51,90 

кв.м. за адресою: вулиця Героїв Крут, будинок 54, квартира 34, місто Біла Церква, Київська 

область, а дід Литошенко Олексій Петрович успадковує двокімнатну квартиру загальною 

площею 52,90 кв.м. за адресою: вулиця Запорізька, будинок 30, квартира 1, місто Біла Церква, 

Київська область. 
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Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її законного 

представника. 

 

3. Дозволити опікуну Конончук Ларисі Андріївні, котра діє від імені її малолітнього 

підопічного Конончука Іллі Віталійовича, 27 квітня 2010 року народження, продаж належної 

йому на праві спільної часткової власності 1/4 частки житлового будинку загальною площею 

66,30 кв.м. за адресою: вулиця Леоніда Каденюка, будинок 33, місто Біла Церква, Київська 

область, де малолітній зареєстрований, за умови, одночасного дарування на ім’я малолітнього 

2/3 частки однокімнатної квартири загальною площею 31,0 кв.м. за адресою: бульвар 

Олександрійський, будинок 153, квартира 8, місто Біла Церква, Київська область, куди 

малолітній Конончук І.В. буде перереєстрований. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її законного 

представника. 

 

4. Дозволити Конончуку Ігорю Сергійовичу, придбати 1/2 частку житлового будинку 

загальною площею 66, 30 кв.м. за адресою: вулиця Леоніда Каденюка, будинок 33, місто Біла 

Церква, Київська область, в якому зареєстровані малолітні діти Конончук Артем Ігорович, 22 

липня 2013 року народження, Конончук Дмитро Ігорович, 14 серпня 2018 року народження, 

та Конончук Ілля Віталійович, 27 квітня 2010 року народження, за умови, що після укладення 

договору купівлі-продажу малолітні і надалі залишаться зареєстровані за цією адресою, а 

малолітній Конончук І.В. буде перереєстрований за адресою: бульвар Олександрійський, 

будинок 153, квартира 8, місто Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків або законного 

представника. 

 

5. Дозволити Торбенку Олексію Анатолійовичу прийняти в дар 3/4 частки трикімнатної 

квартири загальною площею 68,70 кв.м. за адресою: вулиця Івана Кожедуба, будинок 207А, 

квартира 61, місто Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрована його малолітня дочка 

Торбенко Ольга Олексіївна, 30 червня 2012 року народження, за умови, що після укладення 

договору дарування малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 

 

6. Дозволити Басенку Владиславу Володимировичу прийняти в дар 1/2 частку земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1 га кадастровий номер 

3210300000:05:008:0184 за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Петра 

Новітні, земельна ділянка 5 та 1/2 частку житлового будинку загальною площею 77,50 кв.м. за 

адресою: вулиця Петера Новотні, будинок 5, місто Біла Церква, Київська область, в якому 

зареєстровані діти Зінич Ростислав Владиславович, 09 квітня 2007 року народження, та Зінич 

Ярослав Владиславович, 20 травня 2010 року народження, за умови, що після укладення 

договору дарування діти і надалі залишаться зареєстровані за цією адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на її матір. 

 

7. Дозволити Чістовій Вікторії Юріївні прийняти в дар трикімнатну квартиру загальною 

площею 67,20 кв.м. за адресою: вулиця Водопійна, будинок 25, квартира 153, місто Біла 

Церква, Київська область, в якому зареєстрована її малолітня дочка Баранова Вероніка 

Юріївна, 27 січня 2011 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 

 

8. Дозволити Кичі Роману Сергійовичу прийняти в дар 1/2 частку двокімнатної квартири 

загальною площею 49,60 кв.м. за адресою: вулиця Луки Долинського, будинок 107А, квартира 
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14, місто Біла Церква, Київська область, в якому зареєстрована її малолітня дочка Кича Єва 

Романівна, 18 березня 2016 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 

 

9. Дозволити Лобецькому Ігорю Володимировичу та Лобецькій Марії Олександрівні 

укласти договір про поділ спільного сумісного майна подружжя таким чином: двокімнатна 

квартира загальною площею 54,80 кв.м. за адресою: вулиця Партизанська, будинок 18, 

квартира 22, місто Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований їх малолітній син 

Лобецький Матвій Ігорович, 07 лютого 2017 року народження, за умови, що після укладення 

відповідного договору малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією адресою, 

переходить у власність Лобецькій Марії Олександрівні, а автомобіль марки ЗАЗ модель 

LANOS, випуску 2011 року, реєстраційний номер АІ4948НХ, зареєстрованого 19 квітня 2019 

року ТСЦ 3249 свідоцтво про реєстрацію СХН 182947 переходить у власність Лобецькому 

Ігорю Володимировичу. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 

 

10. Дозволити Гурській Світлані Дмитрівні, котра діє від імені її малолітнього сина 

Гурського Юрія Борисовича, 05 травня 2016 року народження, та Чайці Олені Володимирівні 

укласти договір про поділ земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що є у спільній частковій власності загальною площею 2,058 га кадастровий 

номер 3220485100:01:008:0035 розташована Пилипчанська сільська рада, Білоцерківський 

район, Київська область, на окремі земельні ділянки у виділених частках відповідно до 

свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 06 березня 2021 року та присвоєння окремих 

кадастрових номерів. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її матір. 

 

11. Дозволити Бекетову Руслану Олексійовичу та Ковальчук Віті Віталіївні, котрі діють 

від імені їх малолітньої дочки Бекетової Надії Русланівни, 26 травня 2010 року народження, 

прийняти в дар на ім’я малолітньої 1/2 частку двокімнатної квартири загальною площею 48,40 

кв.м. за адресою: вулиця Сквирське шосе, будинок 250, квартира 45, місто Біла Церква, 

Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 

 

12. Дозволити неповнолітній Бекетовій Марії Русланівні, 21 лютого 2008 року 

народження, котра діє за згодою батьків Бекетова Руслана Олексійовича та Ковальчук Віти 

Віталіївни, прийняти в дар на ім’я неповнолітньої 1/2 частку двокімнатної квартири загальною 

площею 48,40 кв.м. за адресою: вулиця Сквирське шосе, будинок 250, квартира 45, місто Біла 

Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 

 

13. Зобов’язати батьків надати органу опіки та піклування копії правовстановлюючих 

документів на набуте (згідно із рішенням) нерухоме майно, право власності на яке або право 

користування яким мають діти, протягом місяця після здійснення ними нотаріальних дій 

(правочинів). 

 

14. Попередити батьків про відповідальність за порушення житлових та майнових прав 

дітей, та про те, що у разі невиконання ними рішення щодо збереження майна дитини, орган 

опіки та піклування має право на звернення до суду з метою захисту майнових та житлових 

прав дитини. 

 

15. Рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття. 



4 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


