
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я  
від 23 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 157 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 12 

лютого 2021 року № 207 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 2 від 10 лютого 2021 року) 

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 Петрушенко Надії Анатоліївні прийняти в дар трикімнатну квартиру 

загальною площею 67,10 кв.м. за адресою: вул. Комсомольська (нині Героїв Крут), буд. 47, кв. 

180, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані її діти Петрушенко Ірина 

Олександрівна, 19 липня 2004 року народження, Петрушенко Оксана Олександрівна, 12 

серпня 2009 року народження та Петрушенко Максим Олександрович, 05 грудня 2005 року 

народження, за умови, що після укладення договору дарування діти і надалі залишаться 

зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

2. Дозволити Мартинюку Євгенію Вікторовичу та Нікітіній Ользі Валеріївні, котрі 

діють від імені їх малолітнього сина Мартинюка Іллі Євгенійовича, 21 липня 2011 року 

народження, прийняти в дар на ім’я малолітнього квартиру № 1 в житловому будинку 

загальною площею 236,7 кв.м. за адресою: провулок Стаханівський 1, буд. 21, м. Біла Церква, 

Київська область та 1/2 частку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1 га, 

кадастровий номер 3210300000:04:021:0010 за адресою: провулок Стаханівський 1, земельна 

ділянка 21, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

3. Дозволити Царенко Альоні Борисівні прийняти в дар 1/3 частку двокімнатної 

квартири загальною площею 46,20 кв.м. за адресою: вул. Турчанінова, буд. 25, кв. 74, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрована її неповнолітня дочка Царенко Аліна 

Вікторівна, 01 червня 2005 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування неповнолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітньої покласти на її батьків. 
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4. Дозволити Кухаренко Марині Олександрівні, яка діє від імені її малолітнього сина 

Кухаренка Матвія Романовича, 18 травня 2018 року народження, придбати на ім’я 

малолітнього 1/2 частку чотирикімнатної квартири загальною площею 76,5 кв.м. за адресою: 

вул. Учгосп-1 (нині Уласа Самчука), буд. 10, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

5. Дозволити Вітвіцькому Михайлу Михайловичу та Вітвіцькій Оксані Володимирівні, 

котрі діють від імені їх малолітнього сина Вітвіцького Андрія Михайловича, 11 березня 2008 

року народження, прийняти в дар на ім’я малолітнього 39/100 часток житлового будинку 

загальною площею 226,5 кв.м. та 1/2 частку земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 3210300000:07:018:0172 за адресою: вул. 

Челюскінців, буд. 25,  м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

6. Дозволити Пилипенку Олегу Юрійовичу придбати двокімнатну квартиру загальною 

площею 53,4 кв.м. за адресою: провулок Студентський, буд. 2. кв. 73, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстрована його малолітня дочка Пилипенко Варвара Олегівна, 16 жовтня 

2012 року народження, за умови, що малолітня  і надалі залишиться зареєстрована за цією ж 

адресою. 

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

 

7. Дозволити неповнолітній Салій Олександрі Іванівні, 12 травня 2005 року 

народження, яка діє за згодою батьків Салія Івана Анатолійовича та Салій Ірини Миколаївни, 

придбати 1/2 частку двокімнатної квартири загальною площею 51,9 кв.м. за адресою: 

вул. Комсомольська (нині Героїв Крут), буд. 54, кв. 6, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

8. Дозволити Бондаренко Анастасії Миколаївні, яка діє від імені її малолітнього сина 

Бондаренка Арсенія Дмитровича, 26 квітня 2008 року народження, прийняти в дар на ім’я 

малолітнього 1/2 частки двокімнатної квартири загальною площею 48,4 кв.м. за адресою: 

вул. Комсомольська (нині Героїв Крут), буд. 85, кв. 78, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

9. Дозволити Шарамко Анні Михайлівні прийняти в дар 2/3 частки однокімнатної 

квартири загальною площею 35,5 кв.м. за адресою: провулок І Комсомольський (нині Героїв 

Крут перший), буд. 32-а, кв. 177, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрована її 

малолітня дочка Шарамко Софія Павлівна, 24 вересня 2010 року народження, за умови, що 

малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

10. Дозволити Лебедовській-Бєловій Інні Володимирівні прийняти в дар 3/4 частки 

двокімнатної квартири загальною площею 52,3 кв.м. за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 18, 

кв. 13, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Бєлов Максим 

В’ячеславович, 13 березня 2009 року народження, за умови, що малолітній і надалі залишиться 

зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

11. Дозволити Балинцю Віктору Васильовичу та Балинець Катерині Сергіївні прийняти 

в дар в рівних частках 9/25 часток житлового будинку за адресою: вул. Росьова, буд. 11, м. 

Біла Церква, Київська область, в якому зареєстровані діти Фоменко Софія Назаріївна, 19 

листопада 2009 року народження та Герасименко Марія Денисівна, 14 квітня 2015 року 
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народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітні і надалі залишаться 

зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

12. Дозволити Прокоп’єву Василю Вікторовичу та Макаренко Олені Григорівні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Прокоп’євої Софії Василівни, 07 січня 2012 року 

народження, продаж на праві спільної часткової власності 1/2 частки однокімнатної квартири 

загальною площею 36,5 кв.м. за адресою: вул. Карбишева, буд. 53, кв. 22, м. Біла Церква, 

Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я малолітньої Прокоп’євої Софії 

Василівни однокімнатної квартири загальною площею 35,5 кв.м. за адресою: вул. 

Томилівська, буд. 50/1, кв. 113, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

13. Дозволити Шовкопляс Тетяні Миколаївні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Шовкопляс Анні Олександрівні, 15 жовтня 2013 року народження, продаж на праві спільної 

часткової власності 3/5 частки однокімнатної квартири загальною площею 35,5 кв.м. за 

адресою: вул. Томилівська, буд. 50/1, кв. 113, м. Біла Церква, Київська область, де 

зареєстрований малолітній Ярмоленко Ярослав Анатолійович, 23 квітня 2009 року 

народження, за умови одночасного придбання на ім’я малолітньої Шовкопляс Анни 

Олександрівни 1/2 частки житлового будинку загальною площею 70,4 кв.м. за адресою: 

провулок перший Раскової, буд. 8, м. Біла Церква, Київська область, куди буде 

перереєстрований малолітній Ярмоленко Ярослав Анатолійович. 

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

 

14. Дозволити Марченко Марині Сергіївні продаж на праві спільної часткової власності 

20/100 часток секції № 14 в гуртожитку загальною площею 28,5 кв.м. за адресою: вул. 

Молодіжна, буд. 22, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстрований її малолітній син 

Марченко Михайло Миколайович, 21 грудня 2015 року народження, та на праві спільної 

часткової власності мають частки діти сусідів Клочко Олександр Іванович, 13 січня 2006 року 

народження, Клочко Данило Іванович, 05 вересня 2011 року народження, Шевченко Єгор 

Дмитрович, 23 січня 2015 року народження, Москаленко Ярослава Миколаївна, 27 березня 

2012 року народження, за умови що після укладення договору купівлі-продажу малолітній 

Марченко Михайло Миколайович, буде перереєстрований за адресою: вул. Митрофанова, буд. 

1, кв. 13, м. Біла Церква, Київська область, а у власності дітей і надалі залишаться належні їм 

частки. 

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

 

15. Дозволити Геращенко Марії Вікторівні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Геращенко Анни Михайлівни, 13 листопада 2020 року народження, продаж належної їй на 

праві спільної часткової власності 1/3 частки автомобіля марки (моделі) ВАЗ 210994, випуску 

2008 року, номер шасі (кузова, рами) Y6D21099480061580, реєстраційний номер АІ9582НР, 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХВ 446514 від 02 лютого 2021 року ТСЦ 

3242. 

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

 

16. Дозволити опікуну Дитинюк Світлані Іванівні, котра діє в інтересах підопічного 

Дорохіна Артема Олеговича, 09 жовтня 2011 року народження, приватизувати відповідну 

частку кімнати в гуртожитку за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 10, кімната № 40, м. Біла 

Церква, Київська область, на ім’я малолітнього Дорохіна Артема Олеговича, де малолітній 

зареєстрований. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його законного 

представника. 
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17. Дозволити неповнолітній Голяці Іванні Олександрівні, 09 липня 2004 року 

народження, яка діє за згодою батьків Голяки Олександра Івановича та Голяки Ксенії 

Олександрівни, прийняти в дар однокімнатну квартиру загальною площею 34,2 кв.м. за 

адресою: вул. Червонофлотська (нині Гетьмана Сагайдачного), буд. 121, кв. 151, м. Біла 

Церква, Київська область. 

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

 

18. 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). 

 

19. 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. 

 

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

 

21. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


