
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 вересня 2020 року                            м. Біла Церква                                         № 568 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 02 

вересня 2020 року № 999/04-21 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 11 від 26 серпня 2020 року), 

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 неповнолітньому Носалю Іллі Володимировичу, 13 липня 2005 року 

народження, який діє за згодою батьків Носаля Володимира Володимировича та Носаль 

Жанни Володимирівни, продаж належної неповнолітньому на праві спільної часткової 

власності 1/3 частки кімнати загальною площею 18,9 кв. м. в гуртожитку за адресою: 

вул. Першотравнева, буд. 8, кім. 26, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного 

дарування на ім’я неповнолітнього Носаля Іллі Володимировича ¼ частки трикімнатної 

квартири загальною площею 66,9 кв. м. за адресою: вул. Східна буд. 32,  кв. 215, м. Біла 

Церква, Київська область.  

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

2. Дозволити Пащенко Ларисі Василівні прийняти в дар 1/7 частку трикімнатної 

квартири за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 60, кв. 14, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстрована малолітня Макаренко Анжеліка Олександрівна, 21 травня 2007 

року народження, за умови, що малолітня  і надалі залишиться зареєстрована за цією ж 

адресою. 

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

 

3. Дозволити Бабаніній Катерині Анатоліївні прийняти  в дар 2/3 частки двокімнатної 

квартири за адресою: вул. Некрасова, буд. 84, кв. 155, м. Біла Церква, Київська область, в якій 

зареєстровані  її малолітні діти Бабанін Станіслав Тарасович, 05 березня 2009 року 

народження, та Бабаніна Софія Тарасівна, 08 січня 2007 року народження,   за умови, що діти 

і надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 



4. Дозволити Сизоненку Ярославу Васильовичу та Сизоненко Наталії Ільшатівні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Сизоненко Вікторії Ярославівни, 29 вересня 2013 року 

народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої 77/100 частин житлового будинку та 

відповідної частини прилеглої земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 3210300000:03:028:0194) за 

адресою: вул. Докучаєва, буд. 16, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстровані  малолітні 

діти Сизоненко Віталій Ярославович, 10 квітня 2009 року народження, Сизоненко Вікторія  

Ярославівна, 29 вересня 2013 року народження, Майборода Аріна Сергіївна, 16 червня 2014 

року  народження, Майборода Софія Сергіївна, 15 січня 2009 року народження, за умови, що 

діти і надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

5. Дозволити Майбороді Сергію Володимировичу та Майбороді Олесі Василівні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Майбороди Софії Сергіївни, 15 січня 2009 року 

народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої 7/100 частин житлового будинку та відповідну 

частину прилеглої земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (кадастровий номер 3210300000:03:028:0194) за адресою: 

вул. Докучаєва, буд. 16, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстровані  малолітні діти 

Сизоненко Віталій Ярославович,  10 квітня 2009 року народження, Сизоненко Вікторія  

Ярославівна, 29 вересня 2013 року народження, Майборода Аріна Сергіївна, 16 червня 2014 

року  народження, Майборода Софія Сергіївна, 15 січня 2009 року народження, за умови, що 

діти і надалі залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

6. Дозволити Качан Олені Сергіївні прийняти  в дар 19/25 часток житлового будинку та 

прилеглої земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (кадастровий номер 3210300000:03:049:0095) за адресою: 

провулок Перший Піщаний, буд. 35, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрована 

малолітня Ганзевич Стефанія В’ячеславівна, 03 травня 2018 року народження, за умови, що 

малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

7. Дозволити Пилипенку Олегу Юрійовичу придбати двокімнатну квартиру за адресою: 

провулок Студентський, буд. 2. кв. 73, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрована 

його малолітня дочка Пилипенко Варвара Олегівна, 16 жовтня 2012 року народження, за 

умови, що малолітня  і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

8. Дозволити Дубовицькій Вірі Федорівні та Дубовицькій Нелі Валеріївні, яка діє в 

інтересах малолітнього сина Дубовицького Олександра Геннадійовича, 08 серпня 2013 року 

народження, укласти договір про поділ спадкового майна померлого Дубовицького Геннадія 

Євгенійовича, що складається з ½ частини двокімнатної квартири загальною площею, 44,4 

кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 63, кв. 31, м. Біла Церква, Київська область, ¼ 

частки трикімнатної квартири загальною площею 66,8 кв.м. за адресою: вул. Некрасова, буд. 

99, кв. 214, м. Біла Церква, Київська область, автомобіля марки OPEL, модель ASTRA, випуску 

2006 року, тип - загальний легковий седан-В, номер кузова Y6D0TGF696X006642, грошових 

вкладів в банках, зокрема в «ПриватБанку»  –  в сумі 3252,27 доларів і 2904,391 гривень, в 

«Ощадбанку» – в сумі 5595,39 доларів і 1262,77 гривень, в «Укргазбанку» – в сумі 7549,44 

доларів і 9998,03 гривень (загальна сума 16397,10 доларів та 40304,71 гривень), враховуючи, 

що ½ частину даного майна виділено як подружню долю на ім'я дружини померлого 

Дубовицької Н.В. Згідно з договором про поділ спадкового майна Дубовицька Віра Федорівна 

відмовляється від належного права на успадкування нею відповідних частин двокімнатної 



квартири загальною площею, 44,4 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 63, кв. 31, м. Біла 

Церква, Київська область, автомобіля та грошових вкладів на користь онука 

Дубовицького О.Г., а мати дитини Дубовицька Неля Валеріївна, яка діє в інтересах сина, 

відмовляється від належної йому частини трикімнатної квартири загальною площею 66,8 кв.м. 

за адресою: вул. Некрасова, буд. 99, кв. 214, м. Біла Церква, Київська область, на користь 

бабусі дитини Дубовицької Віри Федорівни. 

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

 

9. Дозволити Посудевському Олексію Вікторовичу та Посудевській Юлії 

Володимирівні, які діють від імені малолітнього сина Посудевського Михайла Олексійовича, 

06 листопада 2012 року народження, продаж 1/3 частини кімнати в гуртожитку загальною 

площею 17,5 кв. м. за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 10, кім. 69, м. Біла Церква, Київська 

область, за умови одночасного придбання на ім'я малолітнього 1/3 частини трикімнатної 

квартири загальною площею 52,5 кв.м. за адресою: вул. Яблунева, будинок 8, кв. 1, м Біла 

Церква, Київська область. 

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

 

10. Дозволити Морозовій Ніні Павлівні продаж 60/100 частини житлового будинку з 

прилеглою земельною ділянкою для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (кадастровий номер 3210300000:06:031:0091)за адресою: вул. 

Чайковського, буд. 54, м. Біла Церква, Київська область в якому зареєстрований малолітній 

Стрельцов Нікіта Сергійович, 26 жовтня 2007 року народження, за умови, що малолітній і 

надалі залишиться зареєстрованим за цією ж адресою. 

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

 

11. 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). 

 

12. 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. 

 

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

 

14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 

 

 
 


