
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 січня 2023 року                            м. Біла Церква                                                 № 21 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 21 грудня 2022 року № 1728/04-21 та рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол №15 від 15 грудня 

2022 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, частини шостої статті 59 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 Кузьменко Анні Вікторівні та Горшкальову Дмитру Петровичу, котрі діють 

від імені їх малолітнього сина Кузьменка Єгора Дмитровича, 04 грудня 2018 року народження, 

прийняти в дар на ім’я малолітнього 3/4 частки трикімнатної квартири загальною площею 

64,20 кв.м. за адресою: вулиця Петра Дяченка (колишня Леваневського), будинок 22, квартира 

290, місто Біла Церква, Київська область.  

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

 

2. Дозволити Ященко Яні Володимирівні прийняти в дар 1/4 частку однокімнатної 

квартири загальною площею 31,20 кв.м. за адресою: вулиця Томилівська, будинок 50/2, 

квартира 103, місто Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син 

Ященко Максим Богданович, 06 серпня 2016 року народження, за умови, що після укладення 

договору дарування малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією адресою. 

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

 

3. Дозволити Полякову Олегу Івановичу й Поляковій Олені Вікторівні, які діють від імені 

їх малолітньої дочки Полякової Марії Олегівни, 01 серпня 2014 року народження, розробити 

на ім’я дитини технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) площею 0,0307 га, 

кадастровий номер 3210300000:04:030:0075, за адресою: вулиця Січових Стрільців, 9, місто 

Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав дитини покласти на її батьків. 
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4. Дозволити Рєзнік Наталії Анатоліївні, продаж 1/2 частки житлового будинку за 

адресою: вулиця Глиняна, будинок 83, місто Біла Церква, Київська область, в якому 

зареєстровані її діти Рєзнік Дар’я Анатоліївна, 14 лютого 2006 року народження, Лисенко 

Віталіна Дмитрівна, 10 березня 2008 року народження, за умови, перереєстрації дітей за 

адресою: вулиця Білоцерківська, будинок 64, місто Тараща, Білоцерківський район, Київська 

область.  

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

 

5. Дозволити Шаруді Анні В’ячеславівні, прийняти в дар 1/2 частку двокімнатної 

квартири загальною площею 55,10 кв.м. за адресою: вулиця Вернадського, будинок 6, 

квартира 232, місто Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані діти Шаруда Аріна 

Владиславівна, 22 травня 2019 року народження, та Шаруда Мар’яна В’ячеславівна, 28 липня 

2007 року народження, за умови, що після укладення договору дарування діти і надалі 

залишаться зареєстровані за цією адресою. 

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

6. Дозволити неповнолітньому Сичу Миколі Сергійовичу, 19 грудня 2008 року 

народження, котрий діє за згодою матері Сич Олени Сергіївни, на праві спільної часткової 

власності набутої на підставі свідоцтва права на спадщину за законом від 15 вересня 2021 року 

№1-1264, достроково розірвати договір оренди землі № 1312 від 22 вересня 2015 року на 

земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною 

площею 1,5469 га кадастровий номер 3220489500:01:014:0081, за умови, укладення та 

підписання нового договору оренди землі на ім’я неповнолітнього на 1/3 частку земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

1,5469 га кадастровий номер 3220489500:01:014:0081 в порядку визначеному земельним 

законодавством України. 

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

 

7. Дозволити неповнолітньому Сичу Миколі Сергійовичу, 19 грудня 2008 року 

народження, котрий діє за згодою матері Сич Олени Сергіївни, на праві спільної часткової 

власності набутої на підставі свідоцтва права на спадщину за законом від 15 вересня 2021 року 

№1-1265, достроково розірвати договір оренди землі № 750 від 27 листопада 2015 року на 

земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною 

площею 1,8744 га кадастровий номер 3220489500:02:008:0043, за умови, укладення та 

підписання нового договору оренди землі на ім’я неповнолітнього на 1/3 частку земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

1,8744 га кадастровий номер 3220489500:02:008:0043 в порядку визначеному земельним 

законодавством України. 

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

 

8. Дозволити неповнолітньому Сичу Миколі Сергійовичу, 19 грудня 2008 року 

народження, котрий діє за згодою матері Сич Олени Сергіївни, на праві спільної часткової 

власності набутої на підставі свідоцтва права на спадщину за законом від 15 вересня 2021 року 

№1-1263, достроково розірвати договір оренди землі б/н від 01 грудня 2020 року на земельну 

ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

1,8828 га кадастровий номер 3220489500:02:001:0008, за умови, укладення та підписання 

нового договору оренди землі на ім’я неповнолітнього на 1/3 частку земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,8828 га 

кадастровий номер 3220489500:02:001:0008 в порядку визначеному земельним 

законодавством України. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав дитини покласти на її матір. 
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9. 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). 

 

10. 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. 

 

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

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


