
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 214 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 16 

березня 2020 року № 325, 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, постановою 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 Кемській Альоні Миколаївні та Кемському Олегу Вікторовичу, котрі 

діють від імені їх малолітнього сина Кемського Владислава Олеговича, 07 червня 2011 року 

народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 20/200 часток 

секції № 16 в гуртожитку загальною площею 28,40 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 

22, м. Біла Церква, Київська область, де по 19/300 часток секції належать неповнолітній 

Артьомовій Еліні Романівні, 23 грудня 2003 року народження, та малолітньому Пилюкіну 

Богдану Вадимовичу, 26 серпня 2010 року народження, за умови, що після укладення 

договору купівлі-продажу у власності дітей Артьомової Е. Р. та Пилюкіна Б. В. і надалі 

залишаться належні їм частки, та за умови одночасного придбання на ім’я малолітнього 

Кемського Владислава Олеговича 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 34,7 

кв.м. за адресою: вул. Комсомольська (нині Героїв Крут), буд. 83, кв. 34, м. Біла Церква, 

Київська область. 

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

 

2. Дозволити неповнолітній Щербині Олександрі Євгеніївні, 01 серпня 2003 року 

народження, яка діє за згодою матері Щербини Ірини Анатоліївни прийняти в дар 1/3 частку 

трикімнатної квартири загальною площею 65,4 кв.м. за адресою: вул. Грибоєдова, буд. 24, кв. 

2, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

3. Дозволити неповнолітньому Савкіну Єгору Олександровичу, 03 жовтня 2005 року 

народження, який діє за згодою матері Шпачук Оксани Олександрівни, продаж належної 

йому на праві спільної часткової власності 1/7 частки трикімнатної квартири загальною 

площею 68,40 кв.м. за адресою: вул. Пролетарська, буд. 13, кв. 140, м. Біла Церква, Київська 

область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітнього Савкіна Єгора 
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Олександровича 1/4 частки житлового будинку загальною площею 124,3 кв.м. за адресою: 

вул. Садова, буд. 23, с. Томилівка, Білоцерківський район, Київська область. 

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

 

4. Дозволити неповнолітній Яковлевій Євгенії Дмитрівні, 07 вересня 2005 року 

народження, яка діє за згодою батьків Яковлевої Ольги Олександрівни та Яковлева Дмитра 

Євгеновича, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/7 частки 

трикімнатної квартири загальною площею 68,40 кв.м. за адресою: вул. Пролетарська, буд. 13, 

кв. 140, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я 

неповнолітньої Яковлевої Євгенії Дмитрівни 1/4 частки житлового будинку загальною 

площею 124,3 кв.м. за адресою: вул. Садова, буд. 23, с. Томилівка, Білоцерківський район, 

Київська область. 

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

 

5. Дозволити Степанець Ларисі Володимирівні та Степанцю Олександру Васильовичу 

котрі діють від імені їх малолітньої дочки Степанець Софії Олександрівни, 27 січня 2009 

року народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої 1/2 частку однокімнатної квартири 

загальною площею 35,1 кв.м. за адресою: вул. Східна, буд. 10, кв. 14, м. Біла Церква, 

Київська область. 

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

 

6. Дозволити Голосай Лесі Михайлівні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Голосай Евеліни Сергіївни, 11 серпня 2010 року народження, продаж належної їй на праві 

спільної часткової власності 1/2 частки кімнати № 418 в гуртожитку загальною площею 

18,60 кв.м. за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 86, м. Біла Церква, Київська область, за 

умови одночасного прийняття в дар на ім’я малолітньої Голосай Евеліни Сергіївни 1/3 

частки двокімнатної квартири загальною площею 35,70 кв.м. за адресою: вул. Шевченка, 

буд. 83, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

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

народження, яка діє за згодою матері Воробйової Анжели Сергіївни прийняти в дар 1/5 

частку трикімнатної квартири загальною площею 57,0 кв.м. за адресою: вул. Олеся Гончара, 

буд. 12, кв. 31, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

8. Дозволити Нікітюк Аллі Григорівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки 

OPEL, модель MOVANO, випуску 2006 року, номер шасі (кузова, рами) 

VN1F9BVH535224074, реєстраційний номер АІ4845EC, зареєстрований Білоцерківському 

ВРЕР при УДАІ ГУ МВС України в Київській області 12 березня 2013 року, який належав 

померлому Чередніченку Юрію Петровичу на підставі свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу САО 784047, виданого Білоцерківським ВРЕР при УДАІ ГУ МВС 

України в Київській області 12 березня 2013 року. 1/6 частка якого належить малолітньому 

Чередніченку Ярославу Юрійовичу, 20 квітня 2008 року народження, на підставі свідоцтва 

про право на спадщину за законом від 02 березня 2020 року № 249 (2017 рік), за умови що 

після переоформлення за неповнолітнім Чередніченком Я. Ю. залишиться належна йому 

частка майна. 

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

 

9. Дозволити Нікітюк Аллі Григорівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки 

MITSUBISHI, модель LANSER X, випуску 2007 року, номер шасі (кузова, рами) 

JMBSNCY4A8U003838, реєстраційний номер АІ2700EH, зареєстрований ТСЦ 8046 07 
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вересня 2016 року, який належав померлому Чередніченку Юрію Петровичу на підставі 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САО 578044, виданого ТСЦ 8046 07 вересня 

2016 року. 1/6 частка якого належить малолітньому Чередніченку Ярославу Юрійовичу, 20 

квітня 2008 року народження, на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02 

березня 2020 року № 249 (2017 рік), за умови що після переоформлення за неповнолітнім 

Чередніченком Я. Ю. залишиться належна йому частка майна. 

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

 

10. Дозволити Бойку Сергію Миколайовичу прийняти в дар 243/800 часток житлового 

будинку за адресою: провулок Кар’єрний, буд. 4, м. Біла Церква, Київська область, в якій 

зареєстрована малолітня Кучер Маргаріта Олегівна, 27 листопада 2014 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. 

 

11. 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). 

 

12. 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. 

 

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

 

14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


