
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 644 

 

Про деякі питання щодо захисту майнових прав дітей 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 02 вересня 2021 року № 1460 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 15 від 18 серпня 2021 

року), 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 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 Штиці Тетяні Ігорівні відчуження належної їй на праві приватної власності 

1/2 частки трикімнатної квартири загальною площею 68,2 кв. м. за адресою: вул. Василя Стуса 

(колишня вул. Славіна), буд. 34, кв. 200, м. Біла Церква, Київська область, в якій 

зареєстрований її малолітній син Штика Тимур Русланович, 20 червня 2011 року народження, 

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

зареєстрований за цією адресою. Батько дитини Штика Руслан Миколайович проживає окремо 

від дитини більше шести місяців, не бере участі у його вихованні та утриманні. 

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

 

2. Дозволити Памшеву Олександру Олександровичу прийняти в дар 2/3 частки 

трикімнатної квартири загальною площею 69,6 кв. м. за адресою: вул. Нєкрасова, буд. 80, кв. 

83, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований його малолітній син Памшев Єгор 

Олександрович, 16 березня 2020 року народження, від імені якого діють обоє батьків Памшев 

Олександр Олександрович і Памшева Тетяна Василівна, за умови, що після укладення 

відповідного договору малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією адресою. 

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

 

3. Дозволити Кульчіцькій Марині Сергіївні, яка діє від імені малолітньої дочки 

Кульчіцької Ліліани Віталіївни, 29 червня 2010 року народження, і неповнолітньому сину 

заявниці Кульчіцькому Тарасу Віталійовичу, 13 липня 2005 року народження, котрий діє за 

згодою своєї матері, відчуження 1/4 частки двокімнатної квартири загальною площею 49,6 кв. 

м. за адресою: Селекційна станція «Олександрія», буд. 9, кв. 4, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстровані діти, за умови, що після укладення відповідного  договору діти і 

надалі залишаться зареєстровані за цією адресою. Батько дітей Кульчіцький Віталій 

Васильович проживає окремо від дітей, більше шести місяців, не бере участі у їх вихованні та 

утриманні. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх  матір. 
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4. Дозволити неповнолітній Орленко Катерині Ігорівні, 30 грудня 2005 року народження, 

яка діє за згодою своїх батьків Орленка Ігоря Петровича й Бабенко Ольги Анатоліївни, 

придбання однокімнатної квартири загальною площею 29,5 кв.м. за адресою вул. Шевченка, 

буд. 83, кв. 20, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

5. Дозволити Вусатій Олені Сергіївні прийняти в дар 1/4 частку двокімнатної квартири 

загальною площею 45,9 кв. м. за адресою: вул. Сквирське шосе, буд. 228, кв. 7, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрована й проживає її малолітня дочка Вусата Поліна 

Вадимівна, 22 липня 2009 року народження, від імені якої діють обоє батьків Вусатий Вадим 

Миколайович і Вусата Олена Сергіївна, за умови, що після укладення відповідного договору 

малолітня і надалі залишиться зареєстрованою й буде проживати за цією адресою. 

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

 

6. Дозволити неповнолітньому Гонтарю Денису Юрійовичу, 11 травня 2007 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Гонтаря Юрія Григоровича й Гонтар Катерини 

Сергіївни, прийняття в дар 1/2 частину двокімнатної квартири загальною площею 52, 2 кв. м. 

за адресою вул. Героїв Крут, буд. 45, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область, та наступне  

відчуження належних йому на праві спільної часткової власності 32/400 часток секції в 

гуртожитку загальною площею 45,80 кв. м. за адресою: вул.  Молодіжна, буд. 20, секція  16, 

м. Біла Церква, Київська область, в якій він зареєстрований. 

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

 

7. Дозволити Шомку Валерію Сергійовичу й Шомко Тамарі Геннадіївні, які діють від 

імені свого малолітнього сина Шомка Сергія Валерійовича, 15 січня 2008 року народження, 

прийняття в дар на ім’я дитини 1/2 частки житлового будинку загальною площею 105,00 кв. 

м. за адресою: вул. Лесі Українки, буд. 13, м. Біла Церква, Київська область, в якому 

малолітній зареєстрований і проживає, та 1/2 частини земельної ділянки, кадастровий номер 

3210300000:06:024:0065, для будівництва й обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: вул. Лесі Українки, 

земельна ділянка 13, м. Біла Церква, Київська область.     

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

 

8. Дозволити Гуменюк Світлані Олександрівні  прийняти в дар трикімнатну квартиру 

загальною площею 68,3 кв. м. за адресою: вул. Грибоєдова, буд. 28, кв. 120, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрований і проживає малолітній син заявниці Гуменюк Ярослав 

Тарасович, 10 серпня 2010 року народження, від імені якого діють обоє батьків Гуменюк Тарас 

Анатолійович і Гуменюк Світлана Олександрівна, за умови, що після укладення відповідного 

договору малолітній і надалі залишиться зареєстрованим й буде проживати за цією  адресою. 

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

 

9. Дозволити Полякову Олегу Івановичу й Поляковій Олені Вікторівні, які діють від імені 

та в інтересах малолітньої дочки Полякової Марії Олегівни, 01 серпня 2014 року народження, 

розроблення на ім’я дитини технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва й 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної  ділянки) 

за адресою: вул. Січових Стрільців, 9, м. Біла Церква, Київська обл., площею 0, 0307 га, 

кадастровий номер 3210300000:04:030;0075.   

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

 

10. Дозволити Сидоренку Віталію Вікторовичу прийняття в дар земельної ділянки, 

кадастровий номер 3210300000:03:047:0014, для будівництва й обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Євгена 
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Деслава (колишня вул. Примакова), земельна ділянка 61, м. Біла Церква, Київська область та  

житлового будинку загальною площею 97,8 кв. м. з господарськими та побутовими будівлями 

й спорудами за адресою: вул. Євгена Деслава, (колишня вул. Примакова), буд. 61, м. Біла 

Церква, Київська область, в якому зареєстровані й проживають його малолітні діти Сидоренко 

Софія Віталіївна, 14 вересня 2008 року народження, й Сидоренко Ярослава Віталіївна, 18 

листопада 2010 року народження, від імені яких діють обоє батьків Сидоренко Віталій 

Вікторович і Сидоренко Юлія Вікторівна, за умови, що після укладення відповідного договору 

малолітні і надалі залишаться зареєстрованими й будуть проживати за цією адресою. 

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

 

11. Дозволити Яременко Валентині Миколаївні переоформлення на її ім’я автобуса 

марки VOLKSWAGEN, модель LT 35 D, 1996 року випуску, реєстраційний номер А11 328ЕХ, 

1/6 частка якого в результаті прийняття спадщини після смерті батька належить 

неповнолітньому сину заявниці Яременку Євгенію Анатолійовичу, 01 серпня 2004 року 

народження, котрий дав згоду на вчинення матір’ю цієї дії. 

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

 

12. 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). 

  

13. 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. 

 

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

 

15. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


