
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 820 

 

Про внесення змін до  рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 

22 жовтня 2019 року № 780 «Про деякі питання 

щодо захисту майнових та  житлових прав дітей» 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 15 жовтня 2019 року № 

1172, 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 22 

жовтня 2019 року № 780 «Про деякі питання щодо та захисту майнових та житлових прав 

дітей», а саме: 

1.1. пункт 14 викласти в новій редакції: 

«14. Дозволити Стешенку Олександру Володимировичу та Шрамовій Олександрі 

Сергіївні, котрі діють від імені їх малолітніх дітей Стешенка Луки Олександровича, 10 

лютого 2013 року народження, та Стешенка Олександра Олександровича, 02 червня 2011 

року народження, придбати на ім’я малолітніх двокімнатну квартиру в рівних частках та 

провести державну реєстрацію права власності малолітніх дітей Стешенка Олександра 

Олександровича, та Сташенка Луки Олександровича, будівельний номер 159 в житловому 

будинку № 3 в складі першої черги багатофункціонального житлового району на вулиці 

Маршала Гречка та проспекті Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у 

Подільському районі м. Києва (І мікрорайон), шляхом укладення договору відступлення 

права вимог, передбачених інвестиційним договором № 8026/159-С-В1 від 14 січня 2016 

року, на користь зазначених малолітніх осіб та укладення договору купівлі продажу на ім’я 

дітей вищезазначеної квартири у ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес - Гарант», 

яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого 

венчурного інвестиційного фонду «ЮКОН».  

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

1.2. в пункті 6 слова «1/3 частку секції № 7 в гуртожитку» замінити словами на «1/3 

частку секції № 7а в гуртожитку». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий 


