
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 819 

 

Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 жовтня 2019 року № 745 «Про 

деякі питання щодо захисту майнових та  житлових прав дітей» 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 01 листопада 2019 року 

№ 1270, 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 

жовтня 2019 року № 745 «Про деякі питання щодо та захисту майнових та житлових прав 

дітей», а саме пункт 9 викласти в новій редакції: 

«9. Дозволити Губань Володимиру Васильовичу та Губань Наталії Анатоліївні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Губань Владислави Володимирівни, 18 листопада 2009 

року народження, прийняти в дар на ім’я малолітньої Губань В. В. 1/2 частку однокімнатної 

квартири загальною площею 30,8 кв.м. за адресою: вул. Томилівська, буд. 50/1, кв. 2-а, м. 

Біла Церква, Київська область та подальший продаж належної їй на праві спільної часткової 

власності 1/3 частки кімнати в гуртожитку загальною площею 18,60 кв.м за адресою: вул. 

Східна, буд.6, кімната 34, м. Біла Церква, Київська область. 

Дозволити неповнолітньому Губаню Володимиру Володимировичу, 03 жовтня 2003 

року народження, котрий діє за згодою батьків Губань Володимира Васильовича та Губань 

Наталії Анатоліївни, прийняти в дар на ім’я неповнолітнього Губаня В. В. 1/2 частку 

однокімнатної квартири загальною площею 30,8 кв.м. за адресою: вул. Томилівська, буд. 

50/1, кв. 2-а, м. Біла Церква, Київська область та наступний продаж належної йому на праві 

спільної часткової власності 1/3 частки кімнати в гуртожитку загальною площею 18,60 кв.м 

за адресою: вул. Східна, буд.6, кімната 34, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 


