
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 жовтня 2020 року м. Біла Церква № 668

Про деякі питання щодо захисту
майнових та житлових прав дітей

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 19 жовтня
2020 року № 1215, та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Білоцерківської міської  ради (протокол № 14 від 15 жовтня 2020 року), 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, орган опіки та піклування -
виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Дозволити Сергієнко Олені Олександрівні, котра діє від імені її малолітнього сина
Сергієнка Матвія Костянтиновича, 04 грудня 2009 року народження, прийняти в дар на ім’я
малолітнього Сергієнка М. К. 1/2 частку трикімнатної квартири загальною площею 68,0 кв.м.
за адресою: вул. Клінічна, буд. 6, кв. 196, м. Біла Церква, Київська область, за умови
наступного продажу 1/2 частки трикімнатної квартири загальною площею 66,1 кв.м. за
адресою: вул. Юрія Кондратюка, буд. 11, кв. 340, м. Дніпро, Дніпропетровська область, що
належить на праві спільної часткової власності малолітньому Сергієнку Матвію
Костянтиновичу.

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

2. Дозволити Любченку Андрію Вікторовичу та Любченко Тетяні Сергіївні, котрі діють
від імені їх малолітнього сина Любченка Єгора Андрійовича, 08 лютого 2007 року
народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 30/300 часток секції
№1 в гуртожитку загальною площею 44,4 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 24, м. Біла
Церква, Київська область за умови одночасного придбання на ім’я малолітнього Любченка
Єгора Андрійовича 1/3 частки трикімнатної квартири загальною площею 66,6 кв.м. за
адресою: вул. Леваневського, буд. 75, кв. 92, м. Біла Церква, Київська область.

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

3. Дозволити Чупейді Михайлу Григоровичу та Яцун Яні Юріївні, котрі діють від імені
їх малолітньої дочки Чупейди Марії Михайлівни, 20 листопада 2017 року народження,
прийняти в дар на ім’я малолітньої Чупейди М. М. однокімнатну квартиру загальною площею
31,5 кв.м. за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 28, кв. 15, м. Біла Церква, Київська область.

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
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4. Дозволити Ратушняку Сергію Вікторовичу прийняти в дар 3/4 частки трикімнатної
квартири загальною площею 73,1 кв.м. за адресою: вул. Партизанська, буд. 18, кв. 72, м. Біла
Церква, Київська область, в якій зареєстровані його малолітні діти Ратушняк Артем
Сергійович, 09 червня 2008 року народження, та Ратушняк Поліна Сергіївна, 01 березня 2015
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.

5. Дозволити Жмурку Володимиру Степановичу продаж 43/100 часток житлового
будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд загальною площею 0,0430 га, кадастровий номер
3210300000:06:046:0044, а також земельної ділянки для ведення садівництва загальною
площею 0,0262 га, кадастровий номер 3210300000:06:046:0045 за адресою: вул. Островського,
буд. 109, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстрована малолітня Філіпушкіна Марія
Данівна, 11 березня 2012 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 Олексюху Віктору Євгенійовичу прийняти в дар 26/100 часток квартири
загальною площею 27,3 кв.м. за адресою: бульвар 50-річчя Перемоги (нині бульвар
Олександрійський), буд. 64, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований
малолітній Савков Артем Володимирович, 08 грудня 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.

7. Дозволити Ільченку Олександру Петровичу прийняти в дар 1/3 частку двокімнатної
квартири загальною площею 52,40 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 36, кв. 57, м. Біла
Церква, Київська область, в якій зареєстровані його малолітні діти Ільченко Ілля
Олександрович, 20 квітня 2009 року народження, та Ільченко Андрій Олександрович, 26
червня 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.

8. Дозволити Верходанову Родіону Івановичу та Верходановій Людмилі Сергіївні, котрі
діють від імені їх малолітніх дітей Верходанова Лева Родіоновича, 15 червня 2016 року
народження та Верходанової Марії Родіонівни, 03 червня 2019 року народження, прийняти в
дар на ім’я малолітніх Верходанова Лева Родіоновича та Верходанової Марії Родіонівни по
1/3 частці двокімнатної квартири загальною площею 49,6 кв.м. за адресою:
вул. Леваневського, буд. 40, кв. 26, м. Біла Церква, Київська область.

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

9. Дозволити Верходанову Родіону Івановичу прийняти в дар 1/3 частку двокімнатної
квартири загальною площею 49,6 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 40, кв. 26, м. Біла
Церква, Київська область, в якій зареєстровані його малолітні діти Верходанов Лев
Родіонович, 15 червня 2016 року народження, та Верходанова Марія Родіонівна, 03 червня
2019 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.

10. Дозволити Рудаковій Любові Володимирівні продаж 1/4 частки житлового будинку
та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
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будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0049 га кадастровий номер
3210300000:04:015:0125 за адресою: вул. Базарна, буд. 14, м. Біла Церква, Київська область,
де зареєстрована її малолітня дочка Рудакова Амалія Олександрівна, 04 липня 2017 року
народження, та малолітні Лоренцо, 2010 року народження, та Ніколай, 2013 року народження,
які з батьками проживають за кордоном, за умови, що малолітня Рудакова Амалія
Олександрівна буде одночасно перереєстрована за адресою: провулок Пролетарський, буд. 11,
кв. 2, м. Біла Церква, Київська область, а малолітні Лоренцо, 2010 року народження, та
Ніколай, 2013 року народження, після укладення договору купівлі-продажу і надалі
залишаться зареєстровані за цією ж адресою.

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх 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


