
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 січня 2023 року                              м. Біла Церква                                                 № 57 

 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 16 січня 2023 року № 74/04-21, 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, частини шостої статті 59 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 Цибі Тарасу Миколайовичу та Цибі Вікторії Миколаївні, котрі діють від 

імені їх малолітньої дочки Циби Альбіни Тарасівни, 27 серпня 2010 року народження, 

придбати на ім’я малолітньої 1/3 частку трикімнатної квартири загальною площею 65,4 кв.м. 

за адресою: вулиця Героїв Крут, будинок 87, квартира 16, місто Біла Церква, Київська область. 

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

 

2. Дозволити неповнолітній підопічній Войтенко Дар'ї Віталіївні, 01 серпня 2008 року 

народження, котра діє за згодою піклувальника Литошенка Сергія Олексійовича, її діду 

Литошенку Олексію Петровичу та бабі Литошенко Ганні Омельянівні, укласти договір про 

поділ спадкового майна, що залишилося після смерті матері дитини Литошенко Наталії 

Олексіївни, таким чином: неповнолітня Войтенко Дар'я Віталіївна успадковує: 13/100 часток 

секції № 25 в гуртожитку площею 18,50 кв.м. за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 22, 

місто Біла Церква, Київська область, 17/100 часток секції № 25 в гуртожитку площею 26,30 

кв.м. за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 22, місто Біла Церква, Київська область, та 

двокімнатну квартиру загальною площею 51,90 кв.м. за адресою: вулиця Героїв Крут, будинок 

54, квартира 34, місто Біла Церква, Київська область; а дід Литошенко Олексій Петрович та 

баба Литошенко Ганна Омельянівна успадковують житловий будинок загальною площею 

52,90 кв.м. за адресою: вулиця Запорізька, будинок 30, квартира 1, місто Біла Церква, Київська 

область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її законного 

представника. 

 

3. Дозволити неповнолітньому Шевченку Іллі Олександровичу, 02 серпня 2006 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Шевченка Олександра Васильовича та Шевченко 

Лідії Миколаївни, прийняти в дар на ім’я неповнолітнього двокімнатну квартиру загальною 
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площею 60,4 кв.м. за адресою: вулиця Таращанська, будинок 205, квартира 1, місто Біла 

Церква, Київська область. 

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

 

4. 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). 

 

5. 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. 

 

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

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


