БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
24 липня 2018 року
Про деякі питання щодо
захисту майнових та
житлових прав дітей

м. Біла Церква

№ 337

Розглянувши подання начальника служби у справах дітей міської ради від 19 липня
2018 року № 768 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 11 від 11 липня 2018 року), відповідно
до ст. ст. 29, 32, 203, 242, 367 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», 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 Ромець Сергію Володимировичу та Ромець Валентині Віталіївні, котрі діють
від імені їх малолітньої доньки Ромець Карини Сергіївни, 10 січня 2005 року народження,
продаж належної малолітній на праві спільної часткової власності 1/4 частки кімнат № 72,
73 загальною площею 35,3 кв. м. в гуртожитку за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна,
буд.4, за умови одночасного придбання на ім’я малолітньої 1/4 частки житлового будинку
загальною площею 57,6 кв. м. та відповідної частини земельної ділянки площею 0,1256 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(кадастровий номер 3220489501:03:013:0065), що розташовані за адресою:
Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Миру, буд. 52.
1.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
2. Дозволити Пугач Марині Олександрівні прийняти в дар 1/3 частку трикімнатної
квартири за адресою: м. Біла Церква, вул. Курсова, буд. 37, кв. 20, в якій зареєстровані її
малолітні діти Пугач Софія В`ячеславівна, 8 листопада 2006 року народження, та Пугач
Олексій В`ячеславович, 30 березня 2014 року народження, за умови, що після укладення
договору дарування, малолітні і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
2.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
3. Дозволити Проценко Андрію Володимировичу прийняти в дар 1/2 частку житлового
будинку загальною площею 125,00 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Івана Франка,
буд. 75, кв. 1, в якій зареєстровані його малолітня дочка Проценко Лілія Андріївна, 24
серпня 2008 року народження, та відповідної частини земельної ділянки площею 0,0376 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
(кадастровий номер 3210300000:04:012:0085) за умови, що після укладення договору
дарування, малолітня і надалі буде зареєстрована за цією ж адресою.
3.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
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4. Дозволити неповнолітньому Штиці Віталію Степановичу, 13 січня 2004 року
народження, котрий діє за згодою батьків, прийняти в дар 1/2 частини двокімнатної
квартири загальною площею 53,5 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Мельника,
буд. 26а, кв. 15 та наступний продаж належної неповнолітньому на праві спільної
часткової власності 1/2 частки кімнати в гуртожитку загальною площею 17.8 кв. м. за
адресою: м. Біла Церква, вул. Мельника, буд. 34а кім. 15.
4.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його
батьків.
5. Дозволити неповнолітньому Дорошу Данилу Андрійовичу, 16 грудня 2003 року
народження, котрий діє за згодою батьків прийняти в дар житловий будинок загальною
площею 106.6 кв. м. за адресою: м. Біла Церква, вул. Театральна, буд. 7/6, приміщення 5 та
відповідної частини земельної ділянки площею 0,0268 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, (кадастровий номер
3210300000:04:008:0016) за адресою: м. Біла Церква, вул. Театральна, земельна ділянка 7,
кв. 5 та наступний продаж трикімнатної квартири загальною площею 104,1 кв.м. за
адресою: м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд.88, кв.5, власником якої є
неповнолітній.
5.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його
батьків.
6. Дозволити Гребініченко Віталію Валерійовичу прийняти в дар двокімнатну квартиру за
адресою: м. Біла Церква, бульвар Михайла Грушевського, буд. 4, кв. 39, в якій
зареєстровані його малолітні діти Гребініченко В`ячеслав Віталійович, 13 лютого 2015
року народження, та Гребініченко Валерія Віталіївна, 23 червня 2009 року народження, за
умови, що після укладення договору дарування малолітні і надалі будуть зареєстровані за
цією ж адресою.
6.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
7. Дозволити Марчишиній Олені Олегівні оформити свідоцтво про право власності на
частку в спільному сумісному майні подружжя після смерті чоловіка заявниці Марчишина
Сергія Михайловича на чотирикімнатну квартиру за адресою: м. Біла Церква, вул.
Молодіжна, буд. 14, кв. 14, спадкоємцями якої є й малолітні діти заявниці Марчишин Іван
Сергійович 22 червня 2008 року народження, Марчишин Дмитро Сергійович 4 травня
2013 року народження, та Марчишин Арсеній Сергійович 21 жовтня 2014 року
народження.
7.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх матір.
8. Дозволити Литвин Анні Альбертівні прийняти в дар двокімнатну квартиру за адресою:
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 169, кв. 99, в якій зареєстровані її
малолітні діти Литвин Аріна Сергіївна 30 жовтня 2011 року народження, та Литвин Кіра
Сергіївна, 23 січня 2015 року народження, за умови, що після укладення договору
дарування малолітні і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
8.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
9. Дозволити Жураківському Сергію Васильовичу прийняти в дар трикімнатну квартиру
за адресою: м. Біла Церква, вул. Івана Мазепи, буд. 45, кв. 49, в якій зареєстровані його
малолітні діти Жураківська Анастасія Сергіївна 12 січня 2007 року народження, та
Жураківська Надія Сергіївна 14 березня 2008 року народження, за умови, що після
укладення договору дарування малолітні і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
9.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
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10. Дозволити Бандурці Ренаті Валеріївні прийняти в дар на ім’я її малолітнього сина
Фастовця Матвія Ігоровича 27 серпня 2014 року народження, дві однокімнатні квартири
№102, №104 за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, буд. 50/1.
10.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
11. Дозволити неповнолітній Урнікіте Дар’ї Артурівні, 22 травня 2003 року народження,
котра діє за згодою батьків Северінової Аліни Олександрівни та Урнікіса Артураса
Броневича придбати двокімнатну квартиру за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса,
буд. 53, кв. 236.
11.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
12. Дозволити неповнолітній Щербатюк Юлії Віталіївні 13 листопада 2003 року
народження, яка діє за згодою батьків, прийняти в дар однокімнатну квартиру за адресою:
м. Біла Церква, вул. Курсова, буд. 37, кв. 79.
12.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
13. 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).
14. 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.
15. Дане рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова

Г. Дикий

