
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 28 » липня 2020 року                        м. Біла Церква                                         № 444 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 21 липня 

2020 року № 751, 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, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Чижу Роману Михайловичу та Чиж Юлії Сергіївні, котрі діють від імені 

їх малолітньої дочки Чиж Вікторії Романівни, 20 липня 2007 року народження, продаж 

належної їй на праві спільної часткової власності 1/4 частки кімнати №94 в гуртожитку 

загальною площею 17,40 кв.м. за адресою: вул. Сломчинського (нині Вячеслава Чорновола), 

буд. 4/35, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я 

малолітньої Чиж Вікторії Романівни 1/2 частки двокімнатної квартири загальною площею 45,1 

кв.м. за адресою: вул. Січневий прорив, буд. 11, кв. 20, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

2. Дозволити Курилу Олександру Володимировичу та Курило Ірині Степанівні котрі 

діють від імені їх малолітнього сина Курила Андрія Олександровича, 22 квітня 2010 року 

народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/2 частки 

двокімнатної квартири загальною площею 52,40 кв.м. за адресою: вул. Мельника, буд. 26-а, 

кв. 6, м. Біла Церква, Київська область, за умови дарування на ім’я малолітнього Курила А. О. 

1/5 частки житлового будинку загальною площею 143,5 кв.м. та 1/5 частки земельної ділянки 

загальною площею 0,0548 га кадастровий номер 3210300000:03:044:0176, за адресою: вул. 

Пархоменка (нині Гетьмана Пилипа Орлика), буд. 38-а, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

3. Дозволити Бандевичу Андрію Івановичу переоформити на своє ім’я автомобіль 

марки MERCEDES-BENZ, модель E 280, випуску 2000 року, номер шасі (кузова,рами) 

WDD1240221C242755WDB2100631A997049, реєстраційний номер АІ7392EO, зареєстрований 

Центром 3242 25 березня 2016 року (дата першої реєстрації 07 грудня 2010), який належав 

померлому Бандевичу Івану Володимировичу на підставі свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу СХТ 964951, виданого 25 березня 2016 року Центром 3242. 1/2 частка 

якого належить Бандевичу Андрію Івановичу, 22 лютого 1989 року народження та 1/2 частка 

належить неповнолітньому Бандевичу Григорію Івановичу, 18 січня 2003 року народження, на 

підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 23 січня 2020 року № 4/2019, за умови 



2 
 

що після переоформлення за неповнолітнім Бандевичем Г.І. залишиться належна йому частка 

майна. 

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

 

4. Дозволити Бондаренку Олександру Петровичу, котрий діє від імені його малолітньої 

дочки Бондаренко Марії Олександрівни, 02 червня 2009 року народження, прийняти в дар на 

ім’я малолітньої Бондаренко Марії Олександрівни 1/4 частку двокімнатної квартири 

загальною площею 57,0 кв.м. за адресою: бульвар Олександрійський, буд. 74, кв. 15, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрований його малолітній син Бондаренко Артур 

Олександрович, 17 листопада 2011 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

5. Дозволити Борейко Олександрі Олександрівні, котра діє від імені її малолітніх дітей 

Борейко Катерини Сергіївни, 08 лютого 2018 року народження, Борейко Анни Сергіївни, 08 

лютого 2018 року народження, прийняти в дар на ім’я малолітніх Борейко Катерини Сергіївни 

та Борейко Анни Сергіївни по 1/4 частки двокімнатної квартири загальною площею 47,10 кв.м. 

за адресою: вул. Гайок, буд. 221, кв. 21, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

6. Дозволити Півень Людмилі Андріївні, котра діє від імені малолітніх Півень Ангеліни 

В’ячеславівни, 19 червня 2009 року народження, Півня Назара В’ячеславовича, 29 травня 2013 

року народження, укласти договір про поділ спадкового майна, що залишилося після смерті 

Півня В’ячеслава Юрійовича, таким чином: малолітні Півень Ангеліна В’ячеславівна та 

Півень Назар В’ячеславович успадковують по 1/2 частці автомобіля марки MERSEDES-BENZ, 

модель VITO 112 CDI, тип пасажирський-в, номер шасі (кузова, рами) WDF63809413469001, 

2002 року випуску, реєстраційний номер АІ1465EE, свідоцтво про реєстрацію транспортного 

засобу САO 986032, а матір померлого успадковує 1/3 частку трикімнатної квартири 

загальною площею 68,50 кв.м. за адресою: бульвар Олександрійський, буд. 137, кв. 101, м. Біла 

Церква, Київська область. 

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

 

7. Дозволити Марковській Тетяні Ігорівні прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 78,8 кв.м. за адресою: вул. Зелена, буд. 25, кв. 416, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстрована її малолітня дочка Марковська Кароліна Ігорівна, 04 липня 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. 

 

8. Дозволити Андрушенко Наталії Володимирівні продаж двокімнатної квартири 

загальною площею 53,2 кв.м. за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, буд. 5/8, кв. 30, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстровані її малолітні діти Андрушенко Захар 

Олександрович, 08 вересня 2008 року народження, та Джаббаров  Тимур Сохбат огли, 01 

червня 2018 року народження, за умови, що після продажу житла малолітні будуть 

зареєстровані та проживатимуть за адресою: вул. Боженка (нині Остапа Вишні), буд. 27, м. 

Біла Церква, Київська область. 

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

 

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). 
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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 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


