
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 лютого 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 124 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 14 лютого 2022 року № 257/04-21 відповідно до статей 29, 32, 203, 242, 367, 370 

Цивільного кодексу України, 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», статті 40 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 Клименку Юрію Олександровичу прийняти в дар 13/25 часток житлового 

будинку загальною площею 76,50 кв.м. за адресою: провулок Селищний, будинок 16, квартира 

1, місто Біла Церква, Київська область, в якому зареєстрована малолітня Плужник Вероніка 

Сергіївна, 15 січня 2009 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. 

 

2. Дозволити Дибленко Наталії Олександрівні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Данашевої Кіри Рустамжонівни, 31 липня 2012 року народження, прийняти в дар на ім’я 

малолітньої 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 33,2 кв.м. за адресою: 

вулиця Дачна, будинок 44, квартира 128, місто Біла Церква, Київська область. 

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

 

3. Дозволити Скляровій Тетяні Вячеславівні відчужити 23/50 часток квартири за 

адресою: вулиця Олеся Гончара, будинок 5, квартира 18, місто Біла Церква, Київська область, 

де зареєстрований малолітній Кучерявий Гліб Олександрович, 28 березня 2017 року 

народження, за умови, що після укладення відповідного договору малолітній і надалі 

залишиться зареєстрований за цією адресою. 

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

 

4. Дозволити Редзюк Олені Миколаївні, котра діє від імені її малолітньої дочки Осипенко 

Єлизавети Олександрівни, 29 липня 2014 року народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої 

однокімнатну квартиру загальною площею 42,8 кв.м. за адресою: вулиця Богдана 

Хмельницького, будинок 12, квартира 9, село Святопетрівське, Києво-Святошинський район, 

Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батьків. 
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5. Дозволити Скируті Лілії Вікторівні, котра діє від імені її малолітніх дітей Сухини 

Марти Сергіївни, 30 листопада 2017 року народження, та Сухини Євангеліни Сергіївни, 15 

вересня 2013 року народження, прийняти в дар на ім’я малолітніх по 1/2 частці трикімнатної 

квартири загальною площею 64,4 кв.м. за адресою: бульвар Олександрійський, будинок 159, 

квартира 33, місто Біла Церква, Київська область. 

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

 

6. Дозволити Терновому Олександру Миколайовичу прийняти в дар 5/6 часток 

трикімнатної квартири за адресою: вулиця Павліченко, будинок 20б, квартира 49, місто Біла 

Церква, Київська область, де зареєстровані його малолітні діти Тернова Валерія 

Олександрівна, 22 вересня 2012 року народження, та Тернова Аріна Олександрівна, 24 

листопада 2015 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітні 

і надалі залишаться зареєстровані за цією адресою. 

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

 

7. Дозволити Домбровській Олені Олександрівні переоформити на своє ім’я автомобіль 

марки KIA модель RIO, випуску 2013 року, реєстраційний номер АI0426ЕМ, зареєстрований 

22 серпня 2013 року Білоцерківським ВРЕР при УДАІ ГУ МВС України в Київській області, 

що належав її померлому чоловіку Домбровському Юрію Олександровичу на підставі 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САТ 143965, виданого Білоцерківським ВРЕР 

при УДАІ ГУ МВС України в Київській області 22 серпня 2013 року, 1/3 частка якого належать 

її малолітньому сину Домбровському Денису Юрійовичу, 07 травня 2016 року народження, за 

умови що після переоформлення за малолітнім залишиться належна йому частка майна. 

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

 

8. 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). 

 

9. 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. 

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

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


