
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 25 » лютого 2020 року                  м. Біла Церква                                               № 117 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 14 

лютого 2020 року № 183, та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 3 від 12 лютого 2020 

року),відповідно до ст.ст. 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу України, ст.ст. 177, 190 

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», ст. 

40 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, постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житла деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Уткіній Юлії Анатоліївні прийняти в дар 1/3 частку двокімнатної 

квартири та 1/3 частку земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 

3220485100:03:001:0018 за адресою: Героїв Чорнобиля, буд. 11, кв. 2, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстрована її малолітня дочка Уткіна Анастасія Олегівна, 26 березня 2007 

року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітня і надалі 

залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

2. Дозволити Скидану Юрію Володимировичу та Скидан Людмилі Олександрівні 

укласти договір про припинення права на аліменти для дитини Скидана Максима Юрійовича, 

13 серпня 2004 року народження, у зв’язку з передачею на ім’я неповнолітнього права 

власності 1/4 частки однокімнатної квартири загальною площею 18,80 кв.м. за адресою: 

вул. Урицького (нині Северина Наливайка), буд. 6, кв. 3, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

3. Дозволити Брагінець Наталії Юріївні котра діє від імені її малолітньої дочки 

Брагінець Віталіни Вадимівни, 23 червня 2011 року народження, продаж належної їй на праві 

спільної часткової власності 1/3 частки секції № 176 в гуртожитку загальною площею 31,1 

кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 22, м. Біла Церква, Київська область, за умови 

дарування на ім’я малолітньої в особі її представника Рибак Тетяни Василівни, яка діє за 

згодою матері Брагінець Наталії Юріївни 1/3 частки трикімнатної квартири загальною площею 

67,4 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 73, кв. 125, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її матір. 
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4. Дозволити Бандевичу Андрію Івановичу переоформити на своє ім’я автомобіль 

марки MERCEDES-BENZ, модель E 280, випуску 2000 року, номер шасі (кузова, рами) 

WDD1240221C242755WDB2100631A997049, реєстраційний номер АІ7392EO, зареєстрований 

Центром 3242 25 березня 2016 року (дата першої реєстрації 07 грудня 2010), який належав 

померлому Бандевичу Івану Володимировичу на підставі свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу СХТ 964951, виданого 25 березня 2016 року Центром 3242. 1/2 частка 

якого належить Бандевичу Андрію Івановичу, 22 лютого 1989 року народження та 1/2 частка 

належить неповнолітньому Бандевичу Григорію Івановичу, 18 січня 2003 року народження, на 

підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 23 січня 2020 року № 4/2019, за умови 

що після переоформлення за неповнолітнім Бандевичем Г.І. залишиться належна йому частка 

майна. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітнього покласти на його матір. 

 

5. Дозволити Кобалії Геннадію Мір’яновичу, продаж належної йому на праві спільної 

часткової власності 19/100 часток квартири загальною площею 90,17 кв.м. за адресою: 

вул. Олеся Гончара, буд. 5, кв. 18, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований 

малолітній Кучерявий Гліб Олександрович, 28 березня 2017 року народження, за умови, що 

після укладення договору купівлі-продажу малолітній і надалі залишиться зареєстрований за 

цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

 

6. Дозволити Тетерук Ірині Миколаївні прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 55,0 кв. м. за адресою: вул. Нєкрасова, буд. 99, кв. 38, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Тетерук Назар Віталійович, 24 

вересня 2012 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітній 

і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

 

7. Дозволити Драчук Анні Володимирівні прийняти в дар 1/4 частку трикімнатної 

квартири загальною площею 80,2 кв. м. за адресою: Павліченко, буд. 20, кв. 76, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Драчук Андрій Максимович, 06 

листопада 2019 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

 

8. Дозволити Лещенко Оксані Василівні прийняти в дар 3/10 частки трикімнатної 

квартири загальною площею 85,80 кв. м. за адресою: вул. Турчанінова, буд. 8, кв. 50, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій на праві спільної часткової власності 1/5 частки належить її 

малолітній племінниці Іщенко Єві Сергіївні, 03 серпня 2010 року народження, за умови, що 

після укладення договору дарування у власності малолітньої і надалі залишиться належна їй 

частка. 

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

 

9. Дозволити Іщенко Олені Василівні прийняти в дар 1/10 частку трикімнатної квартири 

загальною площею 85,80 кв.м. за адресою: вул. Турчанінова, буд. 8, кв. 50, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій на праві спільної часткової власності 1/5 частки належить її 

малолітній дочці Іщенко Єві Сергіївні, 03 серпня 2010 року народження, за умови, що після 

укладення договору дарування у власності малолітньої і надалі залишиться належна їй частка. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків. 
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10. Дозволити Воробйовій Анжелі Сергіївні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Воробйової Єлизавети Владиславівни, 08 грудня 2008 року народження, батько якої Воробйов 

Владислав Валентинович помер 14 липня 2014 року у зв'язку з одержаним під час виконання 

службових обов’язків пораненням, пов'язаним із захистом Батьківщини, клопотати про 

виділення на ім’я малолітньої земельної ділянки в межах міста для будівництва та оформити 

правовстановлюючі документи на земельну ділянку на її ім’я. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітньої покласти на її матір. 

 

11. Дозволити неповнолітній Воробйовій Катерині Владиславівні, 19 вересня 2004 року 

народження, котра діє за згодою її матері Воробйової Анжели Сергіївни, оскільки батько 

неповнолітньої Воробйов Владислав Валентинович помер 14 липня 2014 року у зв'язку з 

одержаним під час виконання службових обов’язків пораненням, пов'язаним із захистом 

Батьківщини, подати заяву про виділення земельної ділянки в межах міста для будівництва та 

оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку на її ім’я. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її матір. 

 

12. 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). 

 

13. 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. 

 

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

 

15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


