
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 26 » травня 2020 року                     м. Біла Церква                                                   № 274 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 18 

травня 2020 року № 487, 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Білобров Ніні Терентіївні, Білобров Людмилі Петрівні та Білоброву 

Миколі Петровичу укласти договір конкретного користування житловим будинком з 

господарськими та побутовими будівлями і спорудами за адресою: вул. Чапаєва (нині Степана 

Бандери), буд. 114, м. Біла Церква, Київська область, які належать їм на праві спільної 

часткової власності, та де зареєстровані діти Білобров Макар Миколайович, 18 жовтня 2009 

року народження, Харков Юліан Вадимович, 28 липня 2011 року народження, за умови, що 

після укладення вищевказаного договору діти і надалі залишаться зареєстровані за цією ж 

адресою. 

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

 

2. Дозволити Москаленку Олександру Івановичу та Малинку Максиму Юрійовичу 

укласти договір про виділ у натурі часток із майна, що є у спільній частковій власності, а саме: 

житлового будинку за адресою: вул. Щорса (нині Івана Мазепи), буд. 74, м. Біла Церква, 

Київська область, який належить їм на праві спільної часткової власності і в якому 

зареєстровані діти Москаленко Олексій Олександрович, 30 березня 2008 року народження, 

Москаленко Денис Олександрович, 23 серпня 2011 року народження, та Москаленко Тетяна 

Олександрівна, 05 січня 2014 року народження, за умови, що після укладення вищевказаного 

договору діти і надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою.  

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

 

3. Дозволити Возбранній Ірині Петрівні прийняти в дар 3/5 частки трикімнатної 

квартири загальною площею 66,8 кв.м. за адресою: вул. Славіна (нині Василя Стуса), буд. 

2/147, кв. 97, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрована її неповнолітня дочка 

Возбранна Олександра Русланівна, 24 липня 2004 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 Ліченко Оксані Анатоліївні прийняти в дар 9/100 часток квартири 

загальною площею 205,5 кв.м. за адресою: бульвар Олександрійський, буд. 64, кв. 9, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстровані малолітні Кругловецький Дмитро Іванович, 18 

червня 2006 року народження, Лященко Максим Миколайович, 05 грудня 2008 року 

народження, та Нагорний Нікіта Сергійович, 21 січня 2010 року 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.  

 

5. 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). 

6. 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. 

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

8. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


