
 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 590 

 

Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 вересня 2020 року № 568 «Про 

деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей» 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 14 

вересня 2020 року № 1060, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку з виправленням технічної помилки виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

08 вересня 2020 року № 568 «Про деякі питання щодо та захисту майнових та житлових прав 

дітей», а саме: пункт 8 викласти в новій редакції: 

«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 1/2 частини двокімнатної квартири загальною площею, 44,4 

кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 63, кв. 31, м. Біла Церква, Київська область, 1/2 

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 1/2 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.» 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


