
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 19 листопада 2019  року                      м. Біла Церква                                         № 825 

Про надання до суду висновку щодо розв'язання 

спору про визнання дитини такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 13 листопада 2019 року № 1304/03-16 «Про розгляд 

проекту рішення «Про надання до суду висновку  щодо розв'язання спору про  визнання 

дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням»  та  витяг з 

протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради від 06 листопада 2019 року  з даного питання.  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області розглядається цивільна справа  № 357/5602/19 2/357/2943/19 за позовом Вишнівського 

Сергія Анатолійовича до Бевзи Тетяни Іванівни, яка діє в інтересах малолітньої дочки Бевзи 

Маргарити Петрівни, 21 серпня 2012 року народження, про визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням. Служба у справах дітей 

Білоцерківської міської ради  в даній справі залучена як третя особа, що не заявляє 

самостійних вимог.    

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23 серпня 

2019 року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради  зобов’язано надати висновок 

щодо розв’язання спору у даній справі. 

Згідно зі ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів про   визнання 

дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, обов’язковою є 

участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання 

спору.   

В ході розгляду справи встановлено, що позивачу по справі - Вишнівському Сергію 

Анатолійовичу на праві приватної  власності (нотаріально засвідчене свідоцтво про придбання 

нерухомого майна з прилюдних торгів, зареєстроване в реєстрі 03 квітня 2019 року за № 1-

611)  належить трикімнатна квартира за адресою: бульвар  Княгині Ольги, буд. 17а, кв. 60, м. 

Біла Церква Київська область. Згідно з довідкою про місце проживання та склад сім’ї від 16 

травня 2019 року № 3180, виданою управлінням адміністративних послуг Білоцерківської 

міської ради, в даній квартирі зареєстровані колишня власниця квартири Бевза Тетяна Іванівна 

та її малолітня дочка Бевза Маргарита Петрівна, 21 серпня 2012 року народження. Позивач 

стверджує, що відповідач та її дочка  проживають за іншою адресою тому просить суд визнати 

колишню власницю  та її дочку такими, що втратили право на користування даною квартирою.  

Встановлено, що сім’я Бевзи Т.І. проживає за адресою: вул.. Турчанінова, буд. 27, кв. 

20, м. Біла Церква Київська область. З її слів, житло за адресою:  бульвар  Княгині Ольги, буд. 

17а, кв. 60, м. Біла Церква Київська область, вона здавала в оренду, оскільки воно було 

непридатним для проживання через сирість, цвіль. Бевза Т.І. повідомила, що їй відомо про 

продаж належного їй житла з торгів і що вона має намір це оспорювати. Відповідач по справі 

Бевза Тетяна Іванівна позов не визнає, вважаючи, що будуть порушені житлові права її 

малолітньої дочки.  
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09 жовтня 2019 року у присутності позивача по справі та 06 листопада 2019 року у 

присутності відповідача по справі дане питання розглядалося комісією з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Комісія дійшла до висновку 

про доцільність визнання малолітньої Бевзи Маргарити Петрівни, 21 серпня 2012 року 

народження, такою, що втратила право користування житловим приміщенням за адресою: 

бульвар  Княгині Ольги, буд. 17а, кв. 60, м. Біла Церква Київська область. 

Відповідно до ст.ст. 319, 321, 391 Цивільного кодексу України, ст. 150 Житлового 

кодексу України, власник майна має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та 

розпорядження майном, використовувати помешкання для власного проживання, проживання 

членів своєї сім’ї, інших осіб.  

Враховуючи вищезазначене, відповідно до ст. 19 Сімейного кодексу України, ст.ст. 319, 

321, 391 Цивільного кодексу України, ст. 150 Житлового кодексу України, ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 

дійшов до висновку: 

1. Питання визнання малолітньої Бевзи Маргарити Петрівни, 21 серпня 2012 року 

народження, такою, що втратила право користування житловим приміщенням за адресою: 

бульвар Княгині Ольги, буд. 17а, кв. 60, м. Біла Церква Київська область, покласти на розсуд 

суду та  з урахуванням інтересів дитини.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови К.С. 

Литвиненко. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий 
 

 


