БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 квітня 2018 року

м. Біла Церква

№ 176

Про деякі питання щодо
захисту майнових та
житлових прав дітей
Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 03 квітня 2018 року № 383,
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 Сосні Оксані Михайлівні прийняти в дар на ім’я її малолітньої дочки Сосни Юлії
Віталіївни, 20 січня 2010 року народження, двокімнатну квартиру за адресою: м. Біла Церква,
вул. Шевченка, 93, кв. 175.
1.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її матір.
2. Дозволити Новиковій Світлані Степанівні прийняти в дар ½ частину двокімнатної квартири
за адресою: м. Біла Церква, вул. Грибоєдова, буд. 28, кв.78, в якій зареєстрована її малолітня
дочка Новикова Аліна Романівна, 29 квітня 2009 року народження, за умови, що після
укладення договору дарування малолітня і надалі буде зареєстрована за цією ж адресою.
2.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її матір.
3. Дозволити Ковбасюк-Бобровій Альоні Іванівні та Агудалічевій Тетяні Андріївні укласти
договір про зміну величин часток житлового будинку за адресою: м. Біла Церква, вул. Піщана
перша, буд. 106, який належить їм на праві спільної часткової власності і в якому
зареєстровані діти заявниці Федоренко Артем Володимирович, 30 січня 2007 року
народження, та Боброва Аліса Андріївна, 10 листопада 2015 року народження, за умови, що
після укладення вищевказаного договору діти і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
3.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків.
4. Дозволити Литвин Катерині Олексіївні укласти договір міни належної їй 1/6 частки
трикімнатної квартири, загальна площа якої 67,2 кв. м., за адресою: м. Біла Церква, вул. Луки
Долинського, буд. 105-а, кв. 95, де зареєстрований та має право власності на 1/6 частку її
малолітній племінник Савченко Ілля Андрійович, 01 жовтня 2008 року народження, на ¼
частку трикімнатної квартири, загальна площа якої 65,9 кв. м., за адресою: м. Біла Церква,
вул. Леваневського, буд. 47/1, кв. 145, належну Савченко Юлії Олексіївні, за умови, що після
укладення договору міни за малолітнім Савченком Іллею Андрійовичем залишиться належна
йому частка квартири та він і надалі буде зареєстрований за цією ж адресою.
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4.1 Дозволити Литвин Катерині Олексіївні укласти договір міни належної її малолітній дочці
Литвин Ангеліні Анатоліївні, 18 грудня 2008 року народження, 1/6 частки трикімнатної
квартири, загальна площа якої 67,2 кв. м., за адресою: м. Біла Церква, вул. Луки Долинського,
буд. 105-а, кв. 95, на ¼ частку трикімнатної квартири, загальна площа якої 65,9 кв. м., за
адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 47/1, кв. 145, належну Савченко Юлії
Олексіївні.
4.2 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків.
5. Дозволити Бількевич Альоні Миколаївні прийняти в дар на ім’я її малолітнього сина
Бількевич Артема Віталійовича, 08 січня 2009 року народження, ½ частки однокімнатної
квартири загальною площею 34,8 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, бульвар Грушевського
Михайла, буд. 46, кв. 16, та дозволити наступний продаж належної малолітньому Бількевичу
Артему Віталійовичу на праві спільної часткової власності 1/3 частки кімнати № 111-а
загальною площею 12,9 кв. м. в гуртожитку за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна, буд. 2.
5.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
6. Дозволити Шевченку Костянтину Івановичу та Шевченко Альоні Валеріївні продаж
належної на праві спільної часткової власності їх малолітній дочці Шевченко Дар’ї
Костянтинівні, 13 січня 2008 року народження, 1/4 частки трикімнатної квартири загальною
площею 66,2 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 36. кв. 74, за умови
одночасного придбання на ім’я малолітньої ½ частки однокімнатної квартири загальною
площею 35,2 кв. м. за адресою м. Біла Церква, вул. Східна, буд.10. кв. 211.
6.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
7. Дозволити Кухаренку Олександру Миколайовичу придбати 4/5 частки трикімнатної
квартири за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд.26, кв.242, в якій зареєстровані
його малолітні діти Кухаренко Максим Олександрович, 19 серпня 2008 року народження, та
Кухаренко Назар Олександрович, 18 серпня 2014 року народження, за умови, що після
укладення договору купівлі-продажу діти і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
7.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
8. Дозволити Барській Олені Василівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки ГАЗ,
модель 31023, випуску 1992 року, номер шасі (кузова, рами) ХТН310230N0000356,
реєстраційний номер АІ2143АК, співвласником якого є її малолітній син Пясецький Арсеній
Максимович, 01 лютого 2007 року народження.
8.1 Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітнього покласти на його матір.
9. Дозволити Пясецькому Анатолію Максимовичу переоформити на своє ім’я автомобіль
марки VARSHAVA, модель 223, випуску 1968 року, номер шасі (кузова, рами) VIN 296159
450595, реєстраційний номер АІ3817АР, співвласником якого є його малолітній брат
Пясецький Арсеній Максимович, 01 лютого 2007 року народження.
9.1 Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітнього покласти на його матір.
10. Дозволити Пясецькій Еммі Максимівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки ГАЗ,
модель М20, випуску 1956 року, шасі № 0195775, реєстраційний № 52146КХ, співвласником
якого є її малолітній онук Пясецький Арсеній Максимович, 01 лютого 2007 року народження.
10.1 Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітнього покласти на його матір.
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11. Дозволити неповнолітньому Глиняному Антону Тарасовичу, 24 січня 2004 року
народження, який діє за згодою батьків Глиняного Тараса Олександровича та Глиняної Тетяни
Володимирівни, прийняти в дар однокімнатну квартиру за адресою: м. Біла Церква,
вул. Дачна, буд. 44, кв. 69.
11.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його батьків.
12. Дозволити неповнолітньому Бубнову Максиму Владиславовичу, 07 лютого 2003 року
народження, який діє за згодою батьків Бубнова Владислава Валерійовича та Ольшевської
Олени Костянтинівни, прийняти в дар двокімнатну квартиру за адресою: м. Біла Церква,
провулок Курсовий 2, буд. 14а, кв. 27.
12.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його батьків.
13. Дозволити Крочак Тетяні Леонідівні прийняти в дар 1/5 частку чотирикімнатної квартири
за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 47/1, кв. 225, в якій має право власності
на 1\5 частку та зареєстрована її неповнолітня дочка Крочак Юлія Миколаївна, 05 квітня 2001
року народження, за умови, що після укладення договору дарування за неповнолітньою
залишиться належна їй частка квартири та вона і надалі буде зареєстрована за цією ж адресою.
13.1 Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітньої покласти на її батьків.
14. 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).
15. 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.
16. Дане рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Г. Дикий

