
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 693 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 

02 листопада 2020 року № 1319, та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 15 від 28 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 Артюшенку Максиму Вікторовичу та Артюшенко Ніні Сергіївні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Артюшенко Cофії Максимівни, 05 березня 2009 року 

народження, продаж 1/2 частки кімнати № 84 в гуртожитку загальною площею 17,20 кв.м. за 

адресою: вул. Шолом - Алейхема, буд. 84, м. Біла Церква, Київська область за умови 

одночасного дарування на ім’я малолітньої Артюшенко Cофії Максимівни 1/2 частки 

житлового будинку загальною площею 84,3 кв.м. та відповідну частину земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га кадастровий номер 3220410500:05:004:0094 

за адресою: вул. Набережна, буд. 69, м. Узин, Білоцерківський район, Київська область. 

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

2. Дозволити Надточому Миколі Васильовичу прийняти в дар 3/5 частки трикімнатної 

квартири  загальною площею 66,5 кв.м. за адресою: вул. Нєкрасова, буд. 18, кв. 125, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій на праві спільної часткової власності по 1/5 частці житла 

належить його онукам Івашко Євгенії Олександрівні, 23 липня 2005 року народження, та 

Івашко Діані Олександрівні, 24 листопада 2014 року народження, за умови, що після 

укладення договору дарування у власності дітей і надалі залишаться належні їм частки, 

враховуючи те, що батьки дітей надали згоду на вчинення цієї нотаріальної дії. 

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

3. Дозволити Шевченку Миколі Володимировичу прийняти в дар 2/3 частки 

трикімнатної квартири загальною площею 65,6 кв.м. за адресою: вул. Логінова, буд. 37а, кв. 

96, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований його малолітній син Шевченко 

Дмитро Миколайович, 06 липня 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. 

4. Дозволити Сандакову Костянтину Вікторовичу прийняти в дар 2/3 частки 

трикімнатної квартири загальною площею 69,30 кв.м. за адресою: вул. Павліченко, буд. 22, кв. 

79, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані його діти Сандакова Олександра 
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Костянтинівна, 05 листопада 2004 року народження, та Сандаков Руслан Костянтинович, 12 

вересня 2011 року народження, за умови, що після укладення договору дарування діти і надалі 

залишаться зареєстровані за цією ж адресою. 

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

5. Дозволити Ярмошко Тетяні Петрівні, котра діє від імені  малолітньої дочки Ярмошко 

Аліни Вячеславівни, 28 серпня 2010 року народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої 

Ярмошко Аліни Вячеславівни однокімнатну квартиру загальною площею 35,4 кв.м. за 

адресою: вул. Київська, буд. 54, кв. 13, м. Біла Церква, Київська область. 

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

6. Дозволити Сидоренко Катерині Анатоліївні переоформити на своє ім’я автомобіль 

марки VOLKSWAGEN, модель TAURAN, випуску 2007 року, номер шасі (кузова,рами) VIN 

WVGZZZ1TZ8W051049, реєстраційний номер АІ8988AA, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу AIC 254884 від 16.05.2009 року, який належав її померлому батьку 

Сидоренку Анатолію Івановичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 

АІС 254884, виданого Білоцерківським РЕВ при УДАІ ГУ МВС України в Київській області 

16 травня 2009 року, 1/2 частки якого належить її малолітньому брату Сидоренку Роману 

Анатолійовичу, 10 липня 2009 року народження, за умови що після переоформлення за 

малолітнім Сидоренком Р.А. залишиться належна йому частка майна. 

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

7. Дозволити Олексюху Віктору Євгенійовичу прийняти в дар 13/100 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. 

8. Дозволити Даніловій Тетяні Миколаївні продаж 19/100 часток секції № 5 загальною 

площею 27,2 кв.м. в гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, буд. 20, м. Біла Церква, Київська 

область, де зареєстрована її малолітня дочка Титарчук Анна Андріївна, 25 липня 2011 року 

народження, враховуючи те, що малолітньому Уварову Ярославу Сергійовичу, 07 серпня 2007 

року народження, належить 12/400 часток секції на праві спільної часткової власності, а 

неповнолітній Горошко Юлії Андріївні, 28 липня 2003 року народження, і малолітньому 

Горошку Івану Андрійовичу, 14 вересня 2009 року народження, належить по 24/400 часток 

секції на праві спільної часткової власності, за умови, що малолітня Титарчук Анна Андріївна 

буде одночасно перереєстрована за адресою: вул. Раскової, буд. 60, кв. 58, м. Біла Церква, 

Київська область, а за малолітнім Уваровим Ярославом Сергійовичем, та за неповнолітньою 

Горошко Юлією Андріївною і малолітнім Горошком Іваном Андрійовичем, після укладення 

договору купівлі-продажу і надалі залишаться належні їм частки. 

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

9. Дозволити Барській Олені Василівні, котра діє від імені її малолітнього сина 

Пясецького Арсенія Максимовича, 01 лютого 2007 року народження, продаж належної йому 

на праві спільної часткової власності 1/2 частки однокімнатної квартири загальною площею 

35,2 кв.м. за адресою: вул. Пушкінська, буд. 26, кв. 232, м. Біла Церква, Київська область за 

умови одночасного придбання на ім’я малолітнього Пясецького Арсенія Максимовича 1/2 

частки двокімнатної квартири загальною площею 44,3 кв.м. за адресою: вул. Чуйкова (Андрія 

Шептицького), буд. 32, кв. 44, м. Біла Церква, Київська область. 

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

10. Дозволити Герасименку Руслану Петровичу та Герасименко Тетяні Анатоліївні, 

котрі діють від імені їх малолітнього сина Герасименка Лева Руслановича, 24 жовтня 2010 

року народження, укласти договір про виділення у натурі частки із майна, що є у спільній 

частковій власності між співвласниками будинку за адресою: вул. Таращанська, буд. 191, де 

29/100 часток належить їх малолітньому сину Герасименку Леву Руслановичу, згідно з 
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договором дарування житлового будинку від 20 квітня 2016 року, зареєстрованого в реєстрі за 

№ 3-838. 

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

11. Дозволити Халявінській Інні Едуардівні придбати 1/3 частку двокімнатної квартири 

загальною площею 53,2 кв.м. за адресою: вул. Петра Запорожця (нині Івана Кожедуба), буд. 

167, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрована її малолітня дочка 

Замастеренко Ольга Юріївна, 14 січня 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. 

12. Дозволити Дубовицькій Нелі Валеріївні переоформити на своє ім’я автомобіль 

марки OPEL, модель ASTRA, випуску 2006 року, номер шасі (кузова,рами) 

Y6D0TGF696X006642, реєстраційний номер АІ2266AT, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу CXT № 962679 виданим 22 березня 2016 року Центром 3242, який 

належав померлому Дубовицькому Геннадію Євгенійовичу 1/2 частки якого належить її 

малолітньому сину Дубовицькому Олександру Геннадійовичу, 08 серпня 2013 року 

народження, за умови що після переоформлення за малолітнім Дубовицьким О.Г. залишиться 

належна йому частка майна. 

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

13. Дозволити Геращенку Олександру Івановичу та Геращенко Альоні Петрівні, котрі 

діють від імені їх малолітніх дітей Геращенка Артема Олександровича, 08 жовтня 2008 року 

народження, та Геращенка Андрія Олександровича, 26 березня 2014 року народження, продаж 

належних їм на праві спільної часткової власності по 1/4 частці однокімнатної квартири 

загальною площею 34,8 кв.м. за адресою: вул. Славіна (нині Василя Стуса), буд. 10, кв. 225, м. 

Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я малолітніх Геращенка 

Артема Олександровича та Геращенка Андрія Олександровича по рівноцінній частці житла. 

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

14. Надати дозвіл Сергієнко Олені Олександрівні на видачу довіреності від імені 

малолітнього сина заявниці Сергієнка Матвія Костянтиновича, 04 грудня 2009 року 

народження, на ім’я Дугіної Тетяни Петрівни, 26 березня 1958 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. 

14.1. Надати дозвіл Дугіній Тетяні Петрівні, 26 березня 1958 року народження, укласти 

та підписати договір дарування 1/2 частки трикімнатної квартири загальною площею 68,0 кв.м. 

за адресою: вул. Клінічна, буд. 6, кв. 196, м. Біла Церква, Київська область, на ім’я 

малолітнього Сергієнка М.К. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його матір. 
15. 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). 

16. 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. 

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

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


