
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 жовтня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 632 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 02 жовтня 

2020 року № 1150, відповідно до ст.ст. 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу України, 

ст. 177 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», орган опіки та піклування - виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Коломієць Світлані Олександрівні прийняти в дар 18/100 часток секції № 

4 в гуртожитку загальною площею 27,1 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 22, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Коломієць Олексій 

Миколайович, 23 грудня 2016 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

2. Дозволити Козяруку Олександру Михайловичу прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 50,0 кв.м. за адресою: бульвар 1 Травня (нині Михайла Грушевського), буд. 

12а, кв. 79, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані його малолітні діти Козярук 

Софія Олександрівна, 05 січня 2011 року народження та Козярук Єва Олександрівна, 30 липня 

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

залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

 

3. Дозволити підопічній неповнолітній Журавель Олені Олександрівні, 24 грудня 2003 

року народження, котра діє за згодою опікуна Журавель Ніни Петрівни прийняти в дар 

однокімнатну квартиру загальною площею 35,2 кв.м. за адресою: вул. Митрофанова, буд. 2, 

кв. 107, м. Біла Церква, Київська область. 

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

представника. 

4. Дозволити Вініченку Сергію Михайловичу, котрий діє від імені його малолітнього 

сина Вініченка Олександра Сергійовича, 06 травня 2016 року народження, прийняти в дар на 

ім’я малолітнього Вініченка О. С. 1/3 частку трикімнатної квартири загальною площею 60,2 

кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 65, кв. 115, м. Біла Церква, Київська область. 
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Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

 

5. Дозволити Смакоті Віті Станіславівні продаж 1/16 і 1/8 часток житлового будинку за 

адресою: вул. Миру, буд. 13, м. Біла Церква, Київська область в якому зареєстрована малолітня 

Штонда Анна Костянтинівна, 18 березня 2014 року народження, за умови, що після укладення 

договору купівлі-продажу малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

6. Дозволити Росновській Діані Олександрівні прийняти в дар 1/3 частку трикімнатної 

квартири загальною площею 68,0 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 57, кв. 161, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрований та на праві спільної часткової власності має 

1/3 частку її малолітній син Росновський Юрій Юрійович, 07 липня 2010 року народження, за 

умови, що після укладення договору дарування малолітній і надалі залишиться 

зареєстрований за цією ж адресою та у власності Росновського Ю.Ю і надалі залишиться 

належна йому частка майна. 

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

 

7. Дозволити Іваніцькому Олександру Миколайовичу та Іваніцькій Ірині Володимирвні, 

котрі діють від імені їх малолітньої дочки Іваніцької Марії Олександрівни, 12 травня 2009 року 

народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої 1/2 частку трикімнатної квартири загальною 

площею 73,3 кв.м. за адресою: провулок Інституський, буд. 4, кв. 57, м. Біла Церква, Київська 

область. 

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

 

8. Дозволити Бондаренко Анні Олександрівні прийняти в дар 57/100 часток житлового 

будинку загальною площею 89,5 кв.м. та відповідну частину земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) загальною площею 0,0174 га кадастровий номер 3210300000:06:040:0180 

за адресою: вул. Калініна (нині Василя Симоненка), буд. 109, м. Біла Церква, Київська область, 

де зареєстровані її малолітні діти Макаренко Софія Сергіївна, 05 серпня 2010 року 

народження, та Макаренко Віктор Геннадійович, 07 липня 2020 року народження, за умови, 

що після укладення договору дарування малолітні і надалі залишаться зареєстровані за цією 

ж адресою. 

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

 

9. Дозволити неповнолітньому Бугаєнку Роману Миколайовичу, 27 березня 2004 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Бугаєнка Миколи Івановича та Бугаєнко Олени 

Анатоліївни, придбати на ім’я неповнолітнього Бугаєнка Р.М. 1/3 частку трикімнатної 

квартири загальною площею 69,3 кв.м. за адресою: вул. Комсомольська (нині Героїв Крут), 

буд. 98, кв. 207, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

10. Дозволити Бугаєнку Миколі Івановичу та Бугаєнко Олені Анатоліївні, котрі діють від 

імені їх малолітнього сина Бугаєнка Ярослава Миколайовича, 16 червня 2010 року 

народження, придбати на ім’я малолітнього Бугаєнка Я.М. 1/3 частку трикімнатної квартири 

загальною площею 69,3 кв.м. за адресою: вул. Комсомольська, буд. 98, кв. 207, м. Біла Церква, 

Київська область. 

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

 

11. Дозволити неповнолітній Бабіч Марті Дмитрівні, 21 березня 2006 року народження, 

котра діє за згодою матері Бабіч Тетяни Олегівни, продаж належної їй на праві спільної 

часткової власності 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 34,7 кв.м. за 

адресою: вул. Шевченка, буд. 146, кв. 55, м. Біла Церква, Київська область, за умови 

одночасного дарування на ім’я неповнолітньої Бабіч Марти Дмитрівни 2/7 частки 
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трикімнатної квартири загальною площею 90,10 кв.м. за адресою: вул. Росьова, буд. 20, кв. 4, 

м. Біла Церква, Київська область. 

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

матір. 

 

12. Дозволити неповнолітньому Фрусевича Давиду Андрійовичу, 22 жовтня 2003 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Фрусевича Андрія Васильовича та Фрусевич 

Світлани Миколаївни, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/6 частку 

трикімнатної квартири загальною площею 65,9 кв.м. за адресою: вул. Нєкрасова, буд. 12а, кв. 

73, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітнього 

Фрусевича Д.А. 1/2 частку кімнат № 4,4-а в гуртожитку загальною площею 31,9 кв.м. за 

адресою: вул. Фадєєва (нині Луки Долинського), буд. 1-Б, м. Біла Церква, Київська область. 

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

13. Дозволити Орловській Наталії Володимирівні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Удод Марії Миколаївни, 27 жовтня 2007 року народження, на праві спільної часткової 

власності продаж 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 32,1 кв.м. за адресою: 

вул. Торгова площа, буд. 4/27, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного 

дарування на ім’я малолітньої Удод М.М. 1/3 частку житлового будинку загальною площею 

91,7 кв. м. та відповідну частину земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 

0,0163 га кадастровий номер 3210300000:03:009:0260 за адресою: провулок Івана Сірка, буд. 

2-В, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

14. Дозволити неповнолітній Удод Вікторії Миколаївни, 14 грудня 2005 року 

народження, котра діє за згодою матері Кичко Ярослави Борисівни, на праві спільної часткової 

власності продаж 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 32,1 кв.м. за адресою: 

вул. Торгова площа, буд. 4/27, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного 

дарування на ім’я неповнолітньої Удод В. М. трикімнатну квартиру загальною площею 80,1 

кв.м. за адресою: вул. Павліченко, буд. 20, кв. 177, м. Біла Церква, Київська область. 

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

15. Дозволити Мельнику Олегу Петровичу та Мельник Ользі Миколаївні, котрі діють від 

імені їх малолітньої дочки Мельник Анастасії Олегівні, 14 серпня 2011 року народження, 

продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/2 частку однокімнатної квартири 

загальною площею 35,0 кв.м. за адресою: провулок перший Комсомольський (нині Героїв 

Крут), буд. 32а, кв. 85, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного дарування на 

ім’я малолітньої Мельник Анастасії Олегівни 1/4 частки житлового будинку загальною 

площею 165,2 кв.м. за адресою: вул. Ротецька, буд. 29, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

16. Дозволити Архипенку Олександру Михайловичу котрий діє від імені його 

малолітнього сина Архипенка Дмитра Олександровича, 30 січня 2009 року народження, 

прийняти в дар на ім’я малолітнього 1/2 частку житлового будинку загальною площею 116,3 

кв.м. та відповідну частину земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0500 га 

кадастровий номер 3210300000:03:028:0019 за адресою: вул. Докучаєва, буд. 23, м. Біла 

Церква, Київська область, де зареєстрований малолітній Кудрін Максим Володимирович, 22 

лютого 2013 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітній і 

надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків. 
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17. Дозволити Григораш Світлані Георгіївні прийняти в дар 2/8 часток житлового 

будинку за адресою: вул. Шамраївська, буд. 5, м. Біла Церква, Київська область, в якому 

зареєстрований малолітній Нагорний Дмитро Олексійович, 15 березня 2007 року народження, 

за умови, що після укладення договору дарування малолітній і надалі залишиться 

зареєстрований за цією ж адресою. 

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

18. Дозволити Блозві Катерині Сергіївні, котра діє від імені її малолітнього сина Блозви 

Тимура Костянтиновича, 04 жовтня 2011 року народження, придбати на ім’я малолітнього 

Блозви Т.К. 1/2 частку двокімнатної квартири загальною площею 60,8 кв.м. за адресою: вул. 

Полковника Коновальця, буд. 5, кв. 10, м. Біла Церква, Київська область. 

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

19. Дозволити Тарадайку Юрію Володимировичу та Тарадайко Наталії Олексіївні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Тарадайко Ольги Юріївни, 11 грудня 2017 року 

народження, придбати на ім’я дитини однокімнатну квартиру загальною площею 31,1 кв.м. за 

адресою: вул. Томилівська, буд. 50/2, кв. 90, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її 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 

Возненко К.С. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


