БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 грудня 2018 року

м. Біла Церква

№ 824

Про деякі питання щодо захисту
майнових та житлових прав дітей
Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 11 грудня 2018 року
№ 1391, відповідно до ст. ст. 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу України, ст. 177,
190 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», пп. 4 п. б ч. 1 ст. 34 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, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Дозволити неповнолітній Романюк Софії Сергіївні, 07 січня 2004 року народження,
котра діє за згодою батьків Романюк Сергія Васильовича та Романюк Інни Олегівни, укласти
договір поділу земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0597 га, (кадастровий номер
3210300000:06:031:0115) за адресою: вул. Коцюбинського, 7, м. Біла Церква, Київська область,
9/100 часток якої належать неповнолітній на праві спільної часткової власності.
1.1. Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її батьків.
2. Дозволити Онищенко Любові Олександрівні прийняти в дар житловий будинок за
адресою: вул. 2-га Робітнича, буд. 7, м. Біла Церква, Київська область де зареєстрована її
малолітня онука Шнуренко Діана Олександрівна, 23 травня 2006 року народження, та
прилеглу земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0723 га
(кадастровий номер 3210300000:05:011:0081), за умови, що після укладення договору
дарування малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою.
2.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
3. Дозволити Чмируку Сергію Дмитровичу прийняти в дар двокімнатну квартиру
загальною площею 45,1 кв.м. за адресою: вул. Січневий прорив, буд. 4, кв.113, м. Біла Церква,
Київська область, в якій зареєстровані його діти Чмирук Рената Сергіївна, 05 листопада 2017
року народження, та Чмирук Сергій Сергійович, 10 жовтня 2004 року народження, за умови,
що після укладення договору дарування діти і надалі залишаться зареєстровані за цією ж
адресою.
3.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків.
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4.
Дозволити
неповнолітньому Перевері Андрію Андрійовичу, 27 грудня 2003
року народження, котрий діє за згодою батьків Перевери Андрію Михайловичу та Перевери
Тетяни Олексіївни прийняти в дар житловий будинок загальною площею 72,0 кв.м. за
адресою:
вул.Травнева,буд.8, с.Красне, Білоцерківський район, Київська область та
земельні ділянки: для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4387
га (кадастровий номер 3220481800:04:004:0044), земельну ділянку для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
загальною площею 0,25 га (кадастровий номер 3220481800:04:004:0043), та наступний продаж
35/400 часток двокімнатної квартири загальною площею 31,68 кв.м. за адресою: вул. Олеся
Гончара, буд.5, кв. 8, м. Біла Церква, Київська область, що належить неповнолітньому на праві
спільної часткової власності.
4.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його
батьків.
5. Дозволити неповнолітній Турчак Катерині Андріївні, 18 листопада 2003 року
народження, котра діє за згодою батьків Турчак Ірини Олександрівни та Турчака Андрія
Олександровича прийняти в дар 1/2 частини двокімнатної квартири загальною площею 51,8
кв.м. за адресою: провулок Інститутський, буд. 3, кв. 65, м. Біла Церква, Київська область.
5.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітньої покласти на її батьків.
6. Дозволити Кучеренко Марії Петрівні прийняти в дар однокімнатну квартиру
загальною площею 34,8 кв.м. за адресою: вул. Декабристів, буд. 5, кв. 34, м. Біла Церква,
Київська область на ім`я її малолітнього сина Беззубенка Євгена Павловича, 29 серпня 2016
року народження.
6.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його
батьків.
7. Дозволити Гриненку Юрію Анатолійовичу прийняти в дар 1/4 частки житлового
будинку загальною площею 960,1 кв.м. за адресою: вул. Жовтнева, буд. 48, с. Пилипча,
Білоцерківський район, Київська область, та частину відповідної земельної ділянки, а також
2/6 частини трикімнатної квартири загальною площею 68,8 кв.м. за адресою:
вул. Пролетарська, буд.13, кв. 192, м. Біла Церква, Київська область, на ім’я його малолітньої
дочки Гриненко Ярослави Юріївни, 06 лютого 2012 року народження.
7.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
8. Дозволити Єрмоленко Людмилі Олександрівні прийняти в дар 1/2 частки
однокімнатної квартири загальною площею 34,8 кв.м. за адресою: вул Леваневського, буд. 55,
кв. 107, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Єрмоленко
Нікіта Денисович, 26 травня 2006 року народження, за умови, що після укладення договору
дарування малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою.
8.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його
батьків.
9. Дозволити неповнолітній Єрохіній Діані Андріївні, 02 лютого 2001 року народження,
котрий діє за згодою батьків Єрохіна Андрія Євгенійовича та Єрохіної Олени Михайлівни,
прийняти в дар 1/2 частки двокімнатної квартири загальною площею 55,9 кв.м. за адресою:
вул. Павліченко, буд. 20б, кв. 46, м. Біла Церква, Київська область.
9.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітньої покласти на її батьків.
10. Дозволити Кириленку Андрію Володимировичу прийняти в дар 1/3 частки
двокімнатної квартири загальною площею 52,6 кв.м. за адресою: вул. Ярослава Мудрого,
буд. 60, кв. 50, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований його малолітній внук
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Калатозі Лука Зурабович, 08 квітня 2015 року народження, за умови, що після укладення
договору дарування малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою.
10.1. Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його
батьків.
11. Зобов’язати батьків надати органу опіки та піклування копії правовстановлюючих
документів на набуте (згідно із даним 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 даного рішення щодо збереження майна дитини,
орган опіки та піклування має право на звернення до суду з метою захисту майнових та
житлових прав дитини.
13. Дане рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття.
14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

