
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 16 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 219 

 

Про внесення змін до  рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 07 

квітня 2020 року № 214 «Про деякі питання 

щодо захисту майнових та житлових прав дітей» 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 13 

квітня 2020 року № 390, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з виправленням технічної помилки виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

07 квітня 2020 року № 214 «Про деякі питання щодо та захисту майнових та житлових прав 

дітей», а саме: 

1.1. пункт 3 викласти в новій редакції: «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 Олександровича 1/4 частки житлового будинку загальною 

площею 124,3 кв.м. та 1/4 частки земельної ділянки загальною площею 0,2399 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку кадастровий номер 

3220487201:04:001:0065 за адресою: вул. Садова, буд. 23, с. Томилівка, Білоцерківський 

район, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

матір.». 

1.2. пункт 4 викласти в новій редакції: «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. та 1/4 частки земельної ділянки загальною 

площею 0,2399 га для будівництва та обслуговування житлового будинку кадастровий номер 

3220487201:04:001:0065 за адресою: вул. Садова, буд. 23, с. Томилівка, Білоцерківський 

район, Київська область. 

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

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко  К.С. 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


