
 
         

                                              
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 49 

 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 16 січня 

2020 року № 46, 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, постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання 

забезпечення житла деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Дозволити Кузьменко Світлані Василівні та Кузьменку Денису Борисовичу, котрі 

діють від імені їх малолітніх дітей Кузьменко Анастасії Денисівни, 25 квітня 2008 року 

народження та Кузьменко Софії Денисівни, 30 вересня 2013 року народження, придбати на 

ім’я дітей по 1/3 частці трикімнатної квартири загальною площею 62,1 кв.м. за адресою: 

вул. Луки Долинського, буд. 105а, кв. 139, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

2. Дозволити неповнолітній Загоруйко Ользі Сергіївні, 23 липня 2002 року народження, 

котра діє за згодою матері Загоруйко Людмили Іванівни, яка проживає за адресою: 

бул. Михайла Грушевського, буд. 44, кв. 130, м. Біла Церква, Київська область, продаж 

належних неповнолітній на праві спільної часткової власності 1/2 частки автомобіля марки 

БАЗ, модель 22154, випуску 2006 року, тип - загальний автобус – загальний автобус - D, номер 

шасі (кузова, рами) № Y8922154060B17736 33020060399505, реєстраційний номер АІ9127НХ, 

зареєстрований 24 липня 2019 року ТСЦ 3249, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 

СХН 764791, за умови, що кошти виручені від продажу автомобіля будуть витрачені на 

потреби дитини. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її матір. 

 

3. Дозволити Зозулі Юрію Юрійовичу та Олійник Ірині Олегівні, котрі діють від імені 

їх малолітнього сина Зозулі Владислава Юрійовича, 09 вересня 2014 року народження, продаж 

належної йому на праві спільної часткової власності 1/2 частки однокімнатної квартири 

загальною площею 35,10 кв.м. за адресою: вул. Дачна, буд. 44, кв. 227, м. Біла Церква, Київська 

область, за умови одночасного придбання на ім’я малолітнього Зозулі Владислава Юрійовича 

2/3 частки житлового будинку загальною площею 251,7 кв.м. та 2/3 частки земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
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(присадибна ділянка) кадастровий номер 3210300000:04:015:0333 за адресою: вул. Миколи 

Лозовика, буд. 1/4, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

4. Дозволити Бевзі Лілії Дмитрівні прийняти в дар трикімнатну квартиру загальною 

площею 67,70 кв.м. за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 6-а, кв. 57, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстровані її малолітні діти Бевза Євгеній Олександрович, 21 січня 2012 

року народження, та Бевза Юрій Олександрович, 04 лютого 2018 року народження, за умови, 

що після укладення договору дарування малолітні і надалі будуть зареєстровані за цією ж 

адресою. 

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

 

5. Дозволити Гальченко Марині Вікторівні прийняти в дар 1/2 частку житлового 

будинку загальною площею 464,2 кв.м. та земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

кадастровий номер 3210300000:06:019:0166 за адресою: вул. Олени Теліги, буд. 3, м. Біла 

Церква, Київська область, в якому зареєстрований її малолітній син Гальченко Макар 

Русланович, 16 липня 2015 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування малолітній і надалі буде зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

6. Дозволити неповнолітній Багнюк Софії Олександрівні, 28 грудня 2005 року 

народження, котра діє за згодою її матері Багнюк Лідії Василівни, оскільки батько 

неповнолітньої Багнюк Олександр Олександрович помер 12 вересня 2014 року у зв'язку з 

одержаним під час виконання службових обов’язків пораненням, пов'язаним із захистом 

Батьківщини, подати заяву про виділення земельної ділянки та оформити правовстановлюючі 

документи на земельну ділянку на її ім’я. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її матір. 

 

7. Дозволити Федченко Раїсі Вікторівні та Федченку Олегу Івановичу, котрі діють від 

імені їх малолітньої дочки Федченко Вікторії Олегівни, 27 січня 2009 року народження, 

продаж належної їй на праві спільної часткової власності 30/400 часток секції №18 в 

гуртожитку загальною площею 45,70 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 22, м. Біла 

Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я малолітньої Федченко 

Вікторії Олегівни 1/4 частки трикімнатної квартири загальною площею 71,5 кв.м. за адресою: 

вул. Авіаторів, буд. 70, кв. 1, м. Узин, Київська область. 

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

 

8. Дозволити неповнолітньому Федченку Владиславу Олеговичу, 11 лютого 2004 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Федченко Раїси Вікторівни та Федченка Олега 

Івановича, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 30/400 часток секції 

№18 в гуртожитку загальною площею 45,70 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 22, м. Біла 

Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітнього Федченка 

Владислава Олеговича 1/4 частки трикімнатної квартири загальною площею 71,5 кв.м. за 

адресою: вул. Авіаторів, буд. 70, кв. 1, м. Узин, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

9. Дозволити Патковській Олені Олександрівні прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 55,2кв.м. за адресою: вул. Таращанська, буд. 161, кв. 501, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрована її неповнолітня дочка Патковська Ольга Олександрівна, 
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25 липня 2002 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

неповнолітня і надалі буде зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

10. Дозволити Дембіцькій Світлані Сергіївні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Дембіцької Олени Олександрівни, 19 липня 2008 року народження, продаж належної їй на 

праві спільної часткової власності 1/2 частки автомобіля марки OPEL, модель OMEGA, 

випуску 1999 року, номер шасі (кузова, рами) W0L000016L1101709W0L0VBM69X1019253, 

реєстраційний номер АІ2836HI, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХK302420 

від 02 лютого 2018 року, за умови, що кошти виручені від продажу, будуть покладені на 

особовий рахунок малолітньої Дембіцької О.О. та будуть витрачені на її потреби. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітньої покласти на її матір. 

 

11. Дозволити Подорвану Віктору Володимировичу та Подорван Світлані Іванівні, 

котрі діють від імені їх малолітнього сина Подорвана Артема Вікторовича, 05 вересня 2009 

року народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/5 частки 

трикімнатної квартири загальною площею 86,30 кв.м. за адресою: вул. Полковника 

Коновальця, буд. 9, кв. 24, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного дарування 

на ім’я малолітнього Подорвана Артема Вікторовича 1/4 частки трикімнатної квартири 

загальною площею 68,1 кв.м. за адресою: вул. Рибна, буд. 8, кв. 39, м. Біла Церква, Київська 

область. 

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

 

12. Дозволити Жаворонці Наталії Григорівні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Жаворонки Вікторії Вікторівни, 17 жовтня 2009 року народження, продаж належних їй на 

праві спільної часткової власності 1/3 частки кімнати в гуртожитку загальною площею 16,70 

кв.м. за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 84, кв. 37, м. Біла Церква, Київська область, за 

умови одночасного придбання на ім’я малолітньої Жаворонки Вікторії Вікторівни 39/200 

часток житлового будинку загальною площею 94,0 кв.м. та 1/2 частки земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

загальною площею 0,0086 га (кадастровий номер 3210300000:04:012:0125) за адресою: вул. 

Івана Франка, буд. 58, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітньої покласти на її матір. 

 

13. Дозволити Шелесту Олександру Анатолійовичу прийняти в дар 1/4 частку 

житлового будинку загальною площею 272,6 кв.м. та відповідну земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Фастівська, буд. 13, м. Біла Церква, Київська область, в 

якому зареєстровані малолітні діти Шелест Кіріл Олександрович, 04 серпня 2006 року 

народження, Шелест Анна Олександрівна, 11 жовтня 2008 року народження, та Прокопенко 

Вероніка Сергіївна, 04 жовтня 2016 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування діти і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

14. Дозволити неповнолітній Заброцькій Анні Олексіївні, 09 грудня 2003 року 

народження, котра діє за згодою матері Заброцької Людмили Вікторівни, оформити та 

зареєструвати автомобіль марки RENAULT, модель SCENIC, випуску 2007 року, тип - 

загальний легковий, номер кузова VF1JMS60638740592. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її матір. 

 

15. Дозволити неповнолітній Гетьман Юлії Віталіївні та Сахарчук Оксані Віталіївні 

укласти договір про поділ спадкового майна, що залишилося після смерті Банченка Віталія 



4 
 

Івановича, в межах таких часток: 1/12 частки двокімнатної квартири загальною площею 52,7 

кв.м. за адресою: вул. Калініна (нині Василя Симоненка), буд. 3, кв. 52, м. Біла Церква, 

Київська область та 2/3 частки житлового будинку загальною площею 109,0 кв.м. за адресою: 

вул. Інтернаціональна (нині Павла Чубинського), буд. 71, м. Біла Церква, Київська область, 

яке в подальшому успадковується таким чином: неповнолітня дочка померлого Гетьман Юлія 

Віталіївна, 26 березня 2003 року народження, яка діє за згодою матері Ісаєвої Олени 

Анатоліївни успадковує 2/3 частки житлового будинку загальною площею 109,0 кв.м. за 

адресою: вул. Інтернаціональна (нині Павла Чубинського), буд. 71, м. Біла Церква, Київська 

область, та повнолітня дочка померлого Сахарчук Оксана Віталіївна, 26 жовтня 1986 року 

народження, успадковує 1/12 частку двокімнатної квартири загальною площею 52,7 кв.м. за 

адресою: вул. Калініна (нині Василя Симоненка), буд. 3, кв. 52, м. Біла Церква, Київська 

область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових та житлових прав неповнолітньої покласти на 

її матір.  

 

16. Дозволити Полякову Олегу Івановичу та Поляковій Олені Вікторівні, котрі діють 

від імені їх малолітньої Полякової Марії Олегівни, 01 серпня 2014 року народження, прийняти 

в дар на ім’я малолітньої Полякової Марії Олегівни 21/50 частку житлового будинку 

загальною площею 77,3 кв.м. за адресою: вул. Січових стрільців, буд. 9, м. Біла Церква, 

Київська область, в якому зареєстрована малолітня Бархударян Есма Русланівна, 21 червня 

2014 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітня і надалі 

залишиться зареєстрована за цією ж адресою, та земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

загальною площею 0,0420 га (кадастровий номер 3210300000:04:030:0073) за адресою: 

вул. Січових стрільців, буд. 9, кв. 2, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових та житлових прав малолітніх покласти на їх 

батьків. 

 

17. Дозволити Лой Людмилі Володимирівні придбати 1/2 частку двокімнатної квартири 

загальною площею 44,8 кв.м. за адресою: вул. Митрофанова, буд. 13/16, кв. 57, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Стецюк Валентин Аркадійович, 14 

лютого 2008 року народження, за умови, що після укладення договору купівлі - продажу 

малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

18. Дозволити неповнолітньому Новікову Дмитру Романовичу, 29 березня 2002 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Новікова Романа Павловича та Поступайло Яни 

Юріївни, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/6 частки трикімнатної 

квартири загальною площею 71,7 кв.м. за адресою: вул. Тімірязєва, буд. 8, кв. 80, м. Біла 

Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітнього Новікова 

Дмитра Романовича 1/4 частки житлового будинку загальною площею 87,0 кв.м. за адресою: 

пров. Клубний, буд. 24, с. Мала Сквирка, Білоцерківський район, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових та житлових прав неповнолітнього покласти 

на його батьків. 

 

19. Дозволити неповнолітньому Пасічнюку Денису Сергійовичу, 28 червня 2005 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Пасічнюка Сергія Івановича та Пасічнюк Олени 

Юріївни, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/6 частки трикімнатної 

квартири загальною площею 71,7 кв.м. за адресою: вул. Тімірязєва, буд. 8, кв. 80, м. Біла 

Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітнього 

Пасічнюка Дениса Сергійовича 1/4 частки житлового будинку загальною площею 87,0 кв.м. 
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за адресою: пров. Клубний, буд. 24, с. Мала Сквирка, Білоцерківський район, Київська 

область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових та житлових прав неповнолітнього покласти 

на його батьків. 

 

20. 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). 

 

21. 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. 

 

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

 

23. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


