
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 грудня 2020 року                          м. Біла Церква                                                № 828 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 14 

грудня 2020 року № 1504 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 18 від 09 грудня 2020 року), 

відповідно до статей 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу України, статті 177 

Сімейного кодексу України, статей 5, 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статті 

12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 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 неповнолітній Ілюшиній Катерині Сергіївні, 02 серпня 2003 року 

народження, котра діє за згодою батьків Ілюшиної Світлани Валентинівни та Ілюшина Сергія 

Олександровича, прийняти в дар групу нежитлових приміщень № 1 (склад) О-1 загальною 

площею 217,8 кв.м. що знаходяться за адресою: вул. Гайок, буд. 224А, приміщення 1, м. Біла 

Церква, Київська область, та земельну ділянку несільськогосподарського призначення 

площею 0,8999 кадастровий номер 3220488300:05:012:0146, на якій розташовані ці 

приміщення. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її батьків. 

 

2. Дозволити Кононенко Ользі Олегівні продаж 19/100 часток квартири № 8 загальною 

площею 91,35 кв.м. за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 5, м. Біла Церква, Київська область, 

в якій зареєстрована малолітня Матвієнко Т.В. 2017 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. 

 

3. Дозволити Махлаю Миколі Валерійовичу та Махлай Галині Леонідівні, котрі діють 

від імені їх малолітньої дочки Махлай Анастасії Миколаївни, 10 червня 2008 року народження, 

прийняти в дар на ім’я малолітньої трикімнатну квартиру загальною площею 72,2 кв.м. за 

адресою: вул. Партизанська, буд. 20, кв.12, м. Біла Церква, Київська область.  

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

 

4. Дозволити неповнолітній Шевченко Анастасії Сергіївні, 07 травня 2006 року 

народження, котра діє за згодою батьків Шевченка Сергія Віталійовича та Шевченко Ірини 

Вікторівни, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/2 частки жилого блоку 

№ 178 в гуртожитку загальною площею 34,40 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 20, м. 
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Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітньої 

Шевченко Анастасії Сергіївни 1/2 частки трикімнатної квартири загальною площею 48,0 кв.м. 

за адресою: вул. Митрофанова, буд. 11, кв. 10, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

5. Дозволити Сергієнко Олені Олександрівні, котра діє від імені її малолітнього сина 

Сергієнка Матвія Костянтиновича, 04 грудня 2009 року народження, продаж належної йому 

на праві спільної часткової власності 1/2 частки автомобіля марки DAEWOO, модель NEXIA, 

випуску 2007 року, номер шасі (кузова,рами) XWB3D31UD7A120388, реєстраційний номер 

АE1152HP, зареєстрованого 15 січня 2016 року Центром 1244, який належав спадкодавцю на 

підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СТХ 778166, виданого 15 січня 2016 

року Центром 1244, за умови, що кошти виручені від продажу, будуть покладені на особовий 

рахунок малолітньої Сергієнка М.К. та будуть витрачені на його потреби. 

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

 

6. Дозволити Гершуненко Ользі Василівні прийняти в дар чотирикімнатну квартиру за 

адресою: вул. Київська, буд. 54, кв. 35, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстрований 

її малолітній син Гершуненко Остап Олександрович, 19 лютого 2019 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. 

 

7. 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). 

 

8. 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. 

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

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


