
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 січня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 82 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 19 січня 

2021 року № 61, 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 неповнолітньому Якобчуку Андрію Сергійовичу, 17 травня 2005 року 

народження, який діє за згодою батьків Якобчука Сергія Михайловича та Якобчук Ірини 

Олександрівни прийняти в дар трикімнатну квартиру загальною площею 66,1 кв.м. за адресою: 

вул. Героїв Крут, буд. 54, кв. 83, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

2. Дозволити Якобчук Ірині Олександрівні, яка діє від імені її малолітнього сина 

Якобчука Артема Сергійовича, 11 травня 2012 року народження, прийняти в дар на ім’я 

малолітнього трикімнатну квартиру загальною площею 66,3 кв.м. за адресою: вул. Героїв 

Крут, буд. 87, кв. 48, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

3. Дозволити неповнолітньому Шульзі Івану Анатолійовичу, 26 квітня 2005 року 

народження, який діє за згодою батьків Шульги Анатолія Миколайовича та Шульги Світлани 

Василівни прийняти в дар однокімнатну квартиру загальною площею 36,8 кв.м. за адресою: 

вул. Карбишева, буд. 61, кв. 59, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

4. Дозволити неповнолітньому Приймаку Євгенію Анатолійовичу, 06 січня 2006 року 

народження, який діє за згодою батьків Приймака Анатолія Андрійовича та Приймак Ірини 

Вікторівни прийняти в дар 1/2 частку двокімнатної квартири загальною площею 55,4 кв.м. за 

адресою: вул. Академіка Вула, буд. 8, кв. 54, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

5. Дозволити Копійко Віталію Петровичу прийняти в дар 3/4 частки двокімнатної 

квартири загальною площею 50,0 кв.м. за адресою: вул. Декабристів, буд. 81, кв. 14, м. Біла 
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Церква, Київська область, в якій зареєстрована його малолітня дочка Копійко Владислава 

Віталіївна, 07 червня 2014 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

6. Дозволити неповнолітній Брітік Вікторії Миколаївні, 29 грудня 2005 року народження, 

котра діє за згодою батьків Брітіка Андрія Миколайовича та Брітік Віти Миколаївни, продаж 

належної їй на праві спільної часткової власності 1/3 частки двокімнатної квартири загальною 

площею 52,9 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 73, кв. 173, м. Біла Церква, Київська 

область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітньої Брітік В.М. 1/3 частки 

трикімнатної квартири загальною площею 66,7 кв.м. за адресою: вул. Леваневського , буд. 55, 

кв. 64, м. Біла Церква, Київська область. 

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

7. Дозволити Новик Оксані Володимирівні, яка діє від імені її малолітньої дочки 

Нечипоренко Мілани Олександрівни, 02 липня 2015 року народження, прийняти в дар  на ім’я 

малолітньої двокімнатну квартиру загальною площею 52,50 кв.м. за адресою: вул. 

Таращанська, буд. 161, кв. 447, м. Біла Церква, Київська область. 

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

8. Дозволити неповнолітній Карпенюк Катерині Вадимівни, 02 грудня 2003 року 

народження, котра діє за згодою батьків Карпенюк Вадима Анатолійовича та Карпенюк 

Людмили Анатоліївни, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 36/400 часток 

секції № 26 в гуртожитку загальною площею 51,20 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 20, 

м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітньої 

Карпенюк К.В. 1/2 частки секції № 112 в гуртожитку загальною площею 47,6 кв.м. за адресою: 

вул. Молодіжна , буд. 22, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

9. Дозволити Каплуненко Ользі Сергіївні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Каплуненко Дар’ї Миколаївни, 18 серпня 2012 року народження, прийняти в дар на ім’я 

малолітньої 4/25 часток житлового будинку загальною площею 192,10 кв.м. за адресою: вул. 

Романа Шухевича, буд. 17, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

 

10. Дозволити Марчук Світлані Петрівні прийняти в дар 5/6 частки трикімнатної 

квартири загальною площею 66,8 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 55, кв. 252, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрована її неповнолітня дочка Марчук Аліна Сергіївна, 

27 січня 2004 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

неповнолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

11. Дозволити Михайлюк Тетяні Василівні продаж 3/20 часток житлового будинку 

загальною площею 307,5 кв.м. за адресою: вул. Мічуріна (нині Левка Симиренка), буд. 35, м. 

Біла Церква, Київська область, в якому зареєстровані діти Костенко Дарина Вікторівна, 13 

червня 2018 року народження та Мельник Анастасія Олександрівна, 16 вересня 2004 року 

народження, за умови, що після укладення договору купівлі-продажу діти і надалі залишаться 

зареєстровані за цією ж адресою, а також продаж земельних ділянок для обслуговування 

жилого будинку та господарських споруд загальною площею 0,0065 га, кадастровий номер 

3210300000:04:014:0034, загальною площею 0,0041 га, кадастровий номер 

3210300000:04:014:0035, загальною площею 0,0096 га, кадастровий номер 
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3210300000:04:013:0054 за адресою: вул. Мічуріна (нині Левка Симиренка), буд. 35, кв. 2, м. 

Біла Церква, Київська область. 

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

 

12. Дозволити Геращенко Марії Вікторівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки 

(моделі) ВАЗ 210994, випуску 2008 року, номер шасі (кузова,рами) Y6D21099480061580, 

реєстраційний номер АІ9582НР, зареєстрований 27 грудня 2018 року ТСЦ 2242, що належав її 

померлому чоловіку Геращенку Михайлу Павловичу на підставі свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу СХІ 579340, виданого 27 грудня 2018 року ТСЦ 2242, 1/3 частки якого 

належить її малолітній дочці Геращенко Анні Михайлівні, 13 листопада 2020 року 

народження, за умови що після переоформлення за малолітньою Геращенко А.М. залишиться 

належна їй частка майна. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітньої покласти на її матір. 

 

13. Дозволити Герасименку Руслану Петровичу та Герасименко Тетяні Анатоліївні, 

котрі діють від імені їх малолітнього сина Герасименка Лева Руслановича, 24 жовтня 2010 

року народження, укласти договір про поділ майна, що є у спільній частковій власності між 

співвласниками житлового будинку загальною площею 177,2 кв.м. за адресою: вул. 

Таращанська, буд. 191, Біла Церква, Київська область, де 29/100 часток належить їх 

малолітньому сину Герасименку Леву Руслановичу, згідно з договором дарування житлового 

будинку від 20 квітня 2016 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3-838 відповідно до висновку, 

щодо технічної можливості поділу, де загальна площа для малолітнього становить 45,9 м.кв. і 

з них житлової 14,10 м.кв. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

 

14. Дозволити Трохимцю Олександру Михайловичу та Трохимець Тетяні Олександрівні, 

котрі діють від імені їх малолітнього сина Трохимця Артема Олександровича, 22 листопада 

2007 року народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/5 частки 

двокімнатної квартири загальною площею 44,80 кв.м. за адресою: вул. Турчанінова, буд. 29, 

кв. 50, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання на ім’я малолітнього 

Трохимця А.О. 1/5 частку трикімнатної квартири загальною площею 68,6 кв.м. за адресою: 

вул. Січневий прорив, буд. 33-Б, кв. 32, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків. 

15. Дозволити Акімову Євгенію Валерійовичу та Акімовій Наталії Валентинівні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Акімової Софії Євгеніївни, 06 травня 2014 року 

народження, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/2 частки 

однокімнатної квартири загальною площею 35,0 кв.м. за адресою: вул. Щорса (нині Івана 

Мазепи), буд. 85а, кв. 114, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного придбання 

на ім’я малолітньої Акімової С. Є. 1/2 частку двокімнатної квартири загальною площею 47,6 

кв.м. за адресою: вул. Дачна, буд. 44, кв. 118, м. Біла Церква, Київська область. 

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

16. Дозволити Турченко Віті Володимирівні продаж 17/100 часток житлового будинку 

загальною площею 184,0 кв.м. за адресою: вул. Панфілова, буд. 26, м. Біла Церква, Київська 

область, в якому зареєстровані малолітні Волинець Анастасія Андріївна, 26 травня 2006 року 

народження та Смілянець Валерія Юріївна, 23 грудня 2007 року народження, за умови, що 

після укладення договору купівлі-продажу малолітні і надалі залишаться зареєстровані за цією 

ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітніх покласти на їх батьків. 
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17. 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). 

 

18. 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. 

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

20. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


