
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 420 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 28 травня 2021 року № 901 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 8 від 26 травня 2021 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 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 Богачуку Володимиру Петровичу та Богачук Людмилі Петрівні, котрі 

діють від імені їх малолітнього сина Богачука Максима Володимировича, 24 квітня 2012 року 

народження, прийняти в дар на ім’я малолітнього 1/2 частку двокімнатної квартири загальною 

площею 52,6 кв.м. за адресою: вул. Січневий прорив, буд. 3, кв. 106, м. Біла Церква, Київська 

область. 

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

 

2. Дозволити Четверику Дмитру Вікторовичу прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 74,50 кв.м. за адресою: вул. Академіка Линника, буд. 15, кв. 127, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрований його неповнолітній син Четверик Євгеній 

Дмитрович, 17 серпня 2006 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування неповнолітній і надалі буде зареєстрований за цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

3. Дозволити Сухомлин Наталії Вікторівні прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 45,7 кв.м. за адресою: вул. Вячеслава Чорновола (колишня вул. 

Сломчинського), буд. 3, кв. 37, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані її діти 

Кравчук Андрій Сергійович, 13 квітня 2006 року народження, та Сухомлин Злата Анатоліївна, 

10 липня 2015 року народження, за умови, що після укладення договору дарування діти і 

надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

4. Дозволити неповнолітньому Мусієнку Ярославу Андрійовичу, 06 листопада 2003 

року народження, котрий діє за згодою батьків Мусієнка Андрія Олександровича та Мусієнко 

Тетяни Іванівни, придбати на його ім’я однокімнатну квартиру загальною площею 35,3 кв.м. 

за адресою: вул. Шевченка, буд. 99, кв. 63, м. Біла Церква, Київська область. 
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Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

5. Дозволити Воловодовській Євгенії Анатоліївні прийняти в дар трикімнатну квартиру 

загальною площею 63,6 кв.м. за адресою: вул. Василя Стуса (колишня вул. Славіна), буд. 20, 

кв. 57, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані її малолітня дочка Воловодовська 

Аріна Олександрівна, 12 травня 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. 

 

6. Дозволити неповнолітньому Шкаранді Ігорю Юрійовичу, 13 березня 2005 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Шкаранди Наталії Володимирівни та Шкаранди 

Юрія Володимировича, прийняти в дар на його ім’я 2/3 частки двокімнатної квартири 

загальною площею 52,5 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 55, кв. 106, м. Біла Церква, 

Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

7. Дозволити Пантєлєєвій Вікторії Сергіївні прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 47,8 кв.м. за адресою: вул. Ставищанська, буд. 128, кв. 74, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстровані її малолітні діти Пантєлєєва Ліана Ярославівна, 07 

грудня 2017 року народження та Пантєлєєва Емма Ярославівна, 26 січня 2020 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. 

 

8. Дозволити Бобровській Інзі Миколаївні, котра діє від імені її малолітнього сина 

Бобровського Данила Олександровича, 24 червня 2011 року народження, прийняти в дар на 

ім’я малолітнього двокімнатну квартиру загальною площею 52,5 кв.м. за адресою: провулок 

Студентський, буд. 2, кв. 65, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

9. Дозволити Горбаню Івану Віталійовичу, котрий діє від імені його малолітньої дочки 

Горбань Анастасії Іванівни, 11 листопада 2015 року народження, прийняти в дар на ім’я 

малолітньої двокімнатну квартиру загальною площею 44,6 кв.м. за адресою: вул. Гагаріна, 

буд. 4А, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

10. Дозволити неповнолітньому Борсученку Івану Юрійовичу, 31 березня 2005 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Борсученка Юрія Віталійовича та Борсученко 

Наталії Іванівни, прийняти в дар на його ім’я 1/2 частку двокімнатної квартири загальною 

площею 51,2 кв.м. за адресою: вул. Василя Стуса (колишня вул. Славіна), буд. 34, кв. 3, м. Біла 

Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

11. Дозволити Будник Оксані Степанівні прийняти в дар 1/4 частку трикімнатної 

квартири загальною площею 65,8 кв.м. за адресою: вул. Грибоєдова, буд. 24, кв. 10, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Будник Михайло 

Сергійович, 15 лютого 2014 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 
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12. Дозволити Марціновському Ярославу Анатолійовичу та Марціновській Олені 

Анатоліївні, котрі діють від імені їх малолітнього сина Марціновського Назара Ярославовича, 

13 квітня 2010 року народження, продаж на праві спільної часткової власності 1/2 частки 

однокімнатної квартири загальною площею 33,6 кв.м. за адресою: вул. Грибоєдова, буд. 36, 

кв. 200, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований його малолітній брат 

Марціновський Максим Ярославович, 12 березня 2017 року народження, за умови 

одночасного придбання на ім’я малолітніх рівноцінних часток трикімнатної квартири 

загальною площею 66,5 кв.м. за адресою: вул. Нєкрасова, буд. 46, кв. 69, м. Біла Церква, 

Київська область та їх перереєстрацію за цією ж адресою. 

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

 

13. Дозволити Савіцькому Анатолію Володимировичу продаж на праві спільної 

часткової власності 1/10 частки житлового будинку загальною площею 208,3 кв.м. за адресою: 

вул. Пушкінська, буд. 10, м. Біла Церква, Київська область, в якому зареєстровані малолітні 

діти сусідів Ткаченко Єгор Ігорович, 16 серпня 2015 року народження, Головань Каріна 

Георгіївна, 17 березня 2014 року народження та Новохацький Олександр Георгійович, 23 січня 

2021 року народження, за умови, що після укладення договору купівлі-продажу малолітні і 

надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

14. Дозволити неповнолітньому Владимирову Олегу Олександровичу, 22 травня 2004 

року народження, котрий діє за згодою піклувальника Заболотньої Зої Леонідівни, продаж 

належної йому на праві спільної часткової власності 1/12 частки трикімнатної квартири 

загальною площею 68,50 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 42, кв. 180, м. Біла Церква, 

Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітнього 1/5 частки 

чотирикімнатної квартири загальною площею 84,9 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 

30, кв. 187, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

законного представника. 

 

15. Дозволити Мельник Юлії Валеріївні котра діє від імені її малолітнього сина Боднара 

Ярослава Ігоровича, 01 березня 2009 року народження, продаж на праві спільної часткової 

власності 1/3 частки жилого блоку № 21 в гуртожитку загальною площею 36,00 кв.м. за 

адресою: вул. Гайок, буд. 228, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстровані малолітні 

Боднар Іван Ігорович, 22 січня 2012 року народження, та Просол Зоряна Віталіївна, 22 жовтня 

2020 року народження, за умови одночасного придбання на ім’я Боднара Ярослава Ігоровича 

кімнати № 535 в гуртожитку загальною площею 17,90 кв.м. за адресою: вул. Шевченка, буд. 

120, м. Біла Церква, Київська область, а малолітні Боднар Іван Ігорович та Просол Зоряна 

Віталіївна, будуть перереєстровані за адресою: вул. Олени Теліги (колишня вул. Крупської), 

буд. 54, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

16. Дозволити неповнолітнім Губрій Софії Ігорівні, 20 серпня 2003 року народження, 

та Губрій Ксенії Ігорівні, 06 березня 2007 року народження, котрі діють за згодою матері 

Паценко Лесі Анатоліївни, продаж належної їм на праві спільної часткової власності по 1/3 

частці житлового будинку загальною площею 68,70 кв.м. та по 1/3 частці земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) загальною площею 0,1165 га кадастровий номер 3220489500:02:021:0030 

за адресою: вул. Тараса Шевченка, буд. 18, с. Шкарівка, Білоцерківський район, Київська 

область, за умови одночасного дарування на ім’я неповнолітніх по 1/2 частки двокімнатної 
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квартири загальною площею 57,50 кв.м. за адресою: вул. Вернадського, буд. 6, кв. 252, м. Біла 

Церква, Київська область. 

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

 

17. Дозволити Панченко Наталії Василівні котра діє від імені її малолітнього сина 

Панченка Максима Руслановича, 10 березня 2010 року народження, продаж на праві приватної 

власності земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною 

площею 0,6565 га кадастровий номер 3220487701:01:003:0001 за адресою: провулок Весняний, 

с. Фастівка, Білоцерківський район, Київська область, за умови одночасного дарування на ім’я 

малолітнього однокімнатної квартири загальною площею 34,2 кв.м. за адресою: провулок 

Інститутський, буд. 3, кв. 46, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

18. Дозволити Гарбар Людмилі Іванівні, котра діє від імені її малолітньої дочки Гарбар 

Марії Валеріївни, 07 серпня 2011 року народження, неповнолітній дочці Гарбар Ірині 

Валеріївні, 27 вересня 2004 року народження, укласти договір про поділ спадкового майна, що 

залишилося після смерті їх батька Гарбара Валерія Олександровича, таким чином: малолітня 

Гарбар Марія Валеріївна та неповнолітня Гарбар Ірина Валеріївна успадковують по 1/32 частці 

житлового будинку загальною площею 148,1 кв.м., за адресою: провулок Франка, буд. 14, м. 

Біла Церква, Київська область, матір дітей Гарбар Людмила Івнівна успадковує автомобіль 

марки VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, випуску 2005 року, номер шасі (кузова,рами) 

WV1ZZZ7HZ5H076112, реєстраційний номер АІ9697HC, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу СХM 829234 від 19 вересня 2017 року та причіп марки ПАЛИЧ, модель 

Z02012, випуску 2019 року, номер шасі (кузова,рами) Y6WZ02012K0002583, реєстраційний 

номер АІ8788XI свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХH 851872 від 15 серпня 

2019 року. 

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

 

19. Дозволити Бондаренко Людмилі Борисівні прийняти в дар 3/4 частку трикімнатної 

квартири загальною площею 70,30 кв.м. за адресою: вул. Героїв Крут (колишня вул. 

Комсомольська), буд. 47, кв. 179, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані її 

малолітні діти Бондаренко Каріна Сергіївна, 17 липня 2007 року народження, Бондаренко 

Вероніка Сергіївна, 20 квітня 2010 року народження, та Бондаренко Сергій Сергійович, 20 

жовтня 2017 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітні і 

надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

20. Дозволити Атаманенко Олені Миколаївні та Атаманенку Олександру 

Миколайовичу котрі діють від імені їх малолітньої дочки Атаманенко Карини Олександрівни, 

24 квітня 2008 року народження, продаж на праві спільної часткової власності 1/2 частки 

однокімнатної квартири загальною площею 34,20 кв.м. за адресою: вул. Дачна, буд. 44, кв. 226, 

м. Біла Церква, Київська область, де зареєстрований малолітній Атаманенко Владислав 

Олександрович, 25 грудня 2017 року народження, за умови одночасного придбання на ім’я 

Атаманенко Карини Олександрівни 1/3 частки трикімнатної квартири загальною площею 66,8 

кв.м. за адресою: вул. Клінічна, буд. 6, кв. 104, м. Біла Церква, Київська область, куди буде 

перереєстрований малолітній Атаманенко Владислав Олександрович. 

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

 

21. Дозволити Стуконозі Ігорю Михайловичу та Стуконозі Оксані Семенівні укласти 

договір поділу майна подружжя, наступним чином: у власність Стуконоги Оксани Семенівни 

переходить 1/4 частки однокімнатної квартири загальною площею 86,4 кв.м. за адресою: вул. 

Фастівська, буд. 21, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область, де 1/2 частки на праві спільної 
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часткової власності належить неповнолітній Луценко Софії Андріївні, 28 вересня 2006 року 

народження та зареєстрований малолітній Стуконога Максим Ігорович, 29 вересня 2012 року 

народження, за умови що після оформлення договору поділу майна подружжя у власності 

неповнолітньої Луценко Софії Андріївни залишиться належна їй частка житла, малолітній 

Стуконога Максим Ігорович, залишиться зареєстрований за цією ж адресою, а у власність 

Стуконоги Ігоря Михайловича переходить по 1/2 частці автомобілів VOLKSWAGEN LT 35 

реєстраційний номер АІ1106ЕТ та RENAULT MASTER реєстраційний номер АІ2834КО. 

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

 

22. Дозволити неповнолітньому Пенчуку Дмитру Юрійовичу, 09 лютого 2006 року 

народження, котрий діє за згодою матері Пенчук Антоніни Романівни, продаж належної йому 

на праві спільної часткової власності 1/2 частки автомобіля марки HYUNDAI модель 

ELANTRA, випуску 2005 року, індетифікаційний номер транспортного засобу 

Y6LDN41DP6L000080 номер шасі (кузова,рами) KMHDN41DP5U174464, реєстраційний 

номер АІ0937EE, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХА № 038492 від 14 травня 

2021 року, за умови, що кошти виручені від продажу, будуть покладені на особовий рахунок 

неповнолітнього та будуть витрачені на його потреби. 

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

 

23. Дозволити Стегайло Катерині Миколаївні, котра діє від імені її малолітніх дітей 

Стегайло Каріни Анатоліївни, 29 червня 2013 року народження, та Стегайло Діани 

Анатоліївни, 14 липня 2011 року народження, продаж належних їм на праві спільної часткової 

власності по 1/6 частці автомобілів марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 311 CDI, 

2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) WDB9036631R260862 реєстраційний номер 

АІ7207КР, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХС 233402 від 16 червня 2020 

року ТСЦ 3242 та MERCEDES-BENZ, модель 312D ПЕ, 1995 року випуску, номер шасі 

(кузова, рами) WDB9034631P532561 реєстраційний номер АІ0174IX, свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу СХE 357558 від 19 листопада 2019 року ТСЦ 3242, за умови, 

що кошти виручені від продажу, будуть покладені на особовий рахунок малолітніх та будуть 

витрачені на їх потреби. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітніх покласти на їх матір. 

 

24. Дозволити опікуну Морському Василю Васильовичу зареєструвати місце 

проживання його малолітнього підопічного Штундера Владислава Дмитровича, 20 серпня 

2007 року народження, за адресою: вул. Коцюбинського друга, буд. 22, м. Біла Церква, 

Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його законного 

представника. 

 

25. 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). 

 

26. 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. 

 

27. Рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття. 
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28. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Возненко 

К.С. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


