БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27 березня 2018 року

м. Біла Церква

№ 136

Про деякі питання щодо
захисту майнових та
житлових прав дітей
Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 21 березня 2018 року
№ 325, відповідно до ст. ст. 29, 32, 203, 242, Цивільного кодексу України, 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»,
делегованих повноважень, передбачених 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, виконавчий комітет міської ради
вирішив:
1. Дозволити Кузіній Марті Олександрівні прийняти в дар на ім’я її малолітнього сина Кузіна
Єгора Дмитровича, 13 березня 2010 року народження, 2/3 частки трикімнатної квартири,
загальною площею 45,2 кв. м. за адресою: Білоцерківський район, смт. Терезине,
вул. Шкільна, буд. 7, кв. 15, та дозволити наступний продаж належної малолітньому на праві
спільної часткової власності ½ частки двокімнатної квартири, загальною площею 39,7 кв. м.
за адресою: м. Біла Церква, вул. Полковника Коновальця, буд. 4, кв. 15.
1.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його матір.
2. Дозволити Жарко Наталії Вікторівні придбати 1/3 частку чотирикімнатної квартири за
адресою: м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 268, кв. 9, в якій зареєстрований її неповнолітній
син Жарко Богдан Віталійович, 18 листопада 2003 року народження, за умови, що після
укладення договору купівлі-продажу неповнолітній і надалі буде зареєстрований за цією ж
адресою.
2.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його батьків.
3. Дозволити Харитинській Катерині Олегівні прийняти в дар ½ частку житлового будинку
та прилеглої земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд площею 0,0673 га, що розташовані за адресою: м. Біла
Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 116, де зареєстрований малолітній син заявниці
Харитинський Станіслав Костянтинович, 04 квітня 2015 року, за умови, що після укладення
договору дарування малолітній і надалі буде зареєстрований за цією ж адресою.
3.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
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4. Дозволити Колесніченку Максиму Федоровичу та Колесніченко Людмилі Миколаївні
прийняти в дар однокімнатну квартиру за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна, буд. 10,
кв. 158, на ім’я їх малолітнього сина Колесніченка Назара Максимовича, 27 жовтня 2007
року народження.
4.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
5. Дозволити Кучковській Олені Олександрівні прийняти в дар трикімнатну квартиру за
адресою: м. Біла Церква, пров. Курсовий другий, буд. 18, кв. 2, в якій зареєстрована її
малолітня дочка Кучковська Аліса Михайлівна, 10 лютого 2011 року народження, за умови,
що після укладення договору дарування малолітня і надалі буде зареєстрована за цією ж
адресою.
5.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
6. Дозволити неповнолітньому Кривенді Денису Вадимовичу, 17 січня 2004 року
народження, котрий діє за згодою батьків Кривенди Вадима Володимировича та Кривенди
Оксани Вікторівни, прийняти в дар ½ частку житлового будинку та прилеглої земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд площею 0,1 га, що розташовані за адресою: м. Біла Церква, пров. Таращанський,
буд. 39.
6.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його батьків.
7. Дозволити Буханець Людмилі Василівні прийняти в дар 2/3 частки трикімнатної квартири
за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська, буд. 33, кв. 30, в якій зареєстрована її
малолітня дочка Буханець Олена Олександрівна, 08 вересня 2008 року народження, за
умови, що після укладення договору дарування малолітня і надалі буде зареєстрована за цією
ж адресою.
7.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
8. Дозволити Ведмідь Яні Григорівні прийняти в дар на ім’я її малолітнього сина Ведмідя
Гордія Володимировича, 01 грудня 2015 року народження, ½ частку житлового будинку за
адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Садова,
буд. 81, та ½ частку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1045 га, (кадастровий номер
6522384300:02:025:0007) за адресою: Херсонська область, Голопристанський район,
с. Залізний Порт, вул. Садова.
8.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
9. Дозволити Хмельницькому Сергію Володимировичу та Хмельницькій Тетяні
Володимирівні продаж належних на праві спільної часткової власності їх малолітнім синам
Хмельницькому Дмитру Сергійовичу, 03 червня 2005 року народження, та Хмельницькому
Назару Сергійовичу, 04 квітня 2007 року народження, по ¼ частці однокімнатної квартири,
загальною площею 34,6 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Крут, буд. 83, кв. 216,
за умови одночасного придбання на ім’я малолітніх по ½ частці двокімнатної квартири,
загальною площею 51,6 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Крут, буд. 87, кв. 2.
9.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
10. Дозволити Данильченко Надії Іванівні придбати 581/1800 частку житлового будинку за
адресою: м. Біла Церква, пров. Лазаретний другий, буд. 3, кв. 1, в якому зареєстровані її
малолітні онуки Герега Ростислав Вікторович, 05 лютого 2012 року народження, та
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Данильченко Матвій Андрійович, 17 жовтня 2013 року народження, за умови, що після
укладення договору купівлі-продажу діти і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
10.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків.
11. Зобов’язати батьків надати органу опіки та піклування копії правовстановлюючих
документів на набуте (згідно із даним рішенням) нерухоме майно, право власності на яке
або право користування яким мають діти, протягом місяця після здійснення ними
нотаріальних дій (правочинів).
12. Попередити батьків про відповідальність за порушення житлових та майнових прав дітей,
та про те, що у разі невиконання ними даного рішення щодо збереження майна дитини,
орган опіки та піклування має право на звернення до суду з метою захисту майнових та
житлових прав дитини.
13. Дане рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно
з розподілом обов’язків.
Міський голова

Г. Дикий

