БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22 червня 2021 року

м. Біла Церква

№ 446

Про деякі питання щодо захисту
майнових та житлових прав дітей
Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської
ради від 11 червня 2021 року № 954 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 10 від 09 червня 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 Сологуб Світлані Сергіївні котра діє від імені її малолітнього сина
Сологуба Окана-Дмитрія Айтачовича, 08 липня 2015 року народження, прийняти в дар на ім’я
малолітнього 1/2 частку житлового будинку загальною площею 63,3 кв.м. та 1/2 частку
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,094 га кадастровий номер
3210300000:04:040:0095 за адресою: вул. Шкільна, буд. 33/19, м. Біла Церква, Київська
область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його матір.
2. Дозволити Пугачу В’ячеславу Петровичу прийняти в дар 1/4 частку трикімнатної
квартири загальною площею 68,3 кв.м. за адресою: вул. Курсова, буд. 37, кв. 20, м. Біла
Церква, Київська область, в якій зареєстровані його діти неповнолітня Пугач Софія
В’ячеславівна, 08 листопада 2006 року народження, та малолітній Пугач Олексій
В’ячеславович, 30 березня 2014 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.
3. Дозволити Онопрієнко Ілоні-Іоанні Володимирівні, котра діє від імені її
малолітнього сина Калатози Луки Зурабовича, 08 квітня 2015 року народження, придбати 1/2
частку садового будинку загальною площею 60,4 кв.м. та відповідну частку земельної ділянки
для ведення садівництва загальною площею 0,0598 га кадастровий номер
3220455500:04:005:0124, за адресою: вул. Верхня, буд. 63а, садове товариство «Перемога»,
селищна рада Терезинська, Білоцерківський район, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його матір.
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4. Дозволити неповнолітньому Салію Артему Олександровичу, 02 травня 2005 року
народження, котрий діє за згодою батьків Салія Олександра Володимировича та Салій Юлії
Андріївни продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/3 частки секції № 91
в гуртожитку загальною площею 16,0 кв.м. за адресою: вул. Східна буд. 6, м. Біла Церква,
Київська область, за умови одночасного дарування на ім’я неповнолітнього 1/6 частки
двокімнатної квартири загальною площею 52,2 кв.м. за адресою: вул. Шкільна, буд. 1, кв. 9, с.
Вільховець, Обухівський (колишній Богуславський) район, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його
батьків.
5. Дозволити неповнолітньому Іваніну Дмитру Олександровичу, 04 жовтня 2005 року
народження, котрий діє за згодою батька Іваніна Олександра Федоровича зареєструвати на
ім’я неповнолітнього автомобіль марки ЗАЗ модель 110307-42, випуску 2007 року, номер шасі
(кузова,рами) Y6D11030770114826, реєстраційний номер АІ3644ВС, зареєстрований ТСЦ
3242 від 31 липня 2019 року, що належав його померлому діду Фурманчуку Дмитру
Сергійовичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХН 765601,
виданого ТСЦ 3242 від 31 липня 2019 року.
Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітнього покласти на його батька.
6. Дозволити Криленко Наталії Іванівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки
ВАЗ (моделі) 210994, випуску 2008 року, номер шасі (кузова,рами) Y6D21099480071630,
реєстраційний номер АI6227ЕЕ, зареєстрований 16 липня 2013 року Білоцерківським ВРЕР
при УДАІ ГУ МВС України в Київській області, що належав її померлому чоловіку Криленку
Руслану Борисовичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САР 968227,
виданого Білоцерківським ВРЕР при УДАІ ГУ МВС України в Київській області 16 липня 2013
року, 1/2 частки якого належать її малолітньому сину Криленку Максиму Руслановичу, 16
квітня 2012 року народження, за умови що після переоформлення за малолітнім залишиться
належна йому частка майна.
Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітнього покласти на його матір.
7. Дозволити опікуну Семраз Галині Петрівні, котра діє від імені її підопічного
малолітнього Гриба Артема Олександровича, 05 травня 2009 року народження, продаж на
праві спільної часткової власності 1/3 частки однокімнатної квартири загальною площею 35,3
кв.м. за адресою: вул. Карбишева, буд. 59, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, за умови
одночасного придбання на ім’я малолітнього 1/2 частки двокімнатної квартири загальною
площею 50,5 кв.м. за адресою: вул. Карбишева, буд. 51, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітнього покласти на його законного
представника.
8. Дозволити Савіцькому Анатолію Володимировичу відчужити 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 відчуження малолітні і надалі
залишаться зареєстровані за цією ж адресою.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
9. Дозволити Марціновському Ярославу Анатолійовичу та Марціновській Олені
Анатоліївні, котрі діють від імені їх малолітнього сина Марціновського Назара Ярославовича,
13 квітня 2010 року народження, продаж належної малолітньому на праві спільної часткової
власності 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 33,6 кв.м. за адресою: вул.
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Грибоєдова, буд. 36, кв. 200, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований
малолітній син заявників Марціновський Максим Ярославович, 12 березня 2017 року
народження, за умови одночасного придбання на ім’я малолітнього Марціновського Назара
Ярославовича 1/3 частку трикімнатної квартири загальною площею 66,5 кв.м. за адресою: вул.
Нєкрасова, буд. 46, кв. 69, м. Біла Церква, Київська область та перереєстрації малолітніх за
цією адресою.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
10. 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).
11. 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.
12. Рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття.
13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Возненко К.С.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

