БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 26 листопада 2019 року

м. Біла Церква

№ 847

Про деякі питання щодо захисту
майнових та житлових прав дітей
Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 15 листопада 2019 року
№ 1317, відповідно до ст. ст. 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу України, ст. 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»,
ст. 40 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, постановою Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житла деяких
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Дозволити Шепенковій Світлані Гаррієвні, котра діє від імені її малолітньої дочки
Сельцової Валерії Вікторівни, 11 березня 2014 року народження, клопотати про виділення
земельної ділянки на ім'я малолітньої дочки Сельцової Валерії Вікторівни, 11 березня 2014
року народження, батько якої Сельцов Віктор Анатолійович помер 04 грудня 2016 року у
зв'язку із одержаним під час виконання службових обов’язків пораненням пов'язаним із
захистом Батьківщини, та оформити відповідні правові документи на отримання земельної
ділянки.
Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітньої покласти на її матір.
2. Дозволити Бомку Максиму Володимировичу прийняти в дар трикімнатну квартиру
за адресою: вул. Першотравнева, буд. 49, кв. 83, м. Біла Церква, Київська область, в якій
зареєстрований його малолітній син Бомко Ілля Максимович, 20 липня 2016 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.
3. Дозволити Скрид Сергію Миколайовичу та Скрид Оксані Вікторівні котрі діють від
імені їх малолітніх дітей Скрид Андрія Сергійовича, 14 грудня 2005 року народження та Скрид
Софії Сергіївни, 02 липня 2011 року народження, продаж належної їм на праві спільної
часткової власності по 1/8 частці трикімнатної квартири загальною площею 67,8 кв.м. за
адресою: вул. Раскової, буд.60, кв. 73, м. Біла Церква, Київська область, за умови придбання
на ім’я малолітніх по 1/3 частці двокімнатної квартири загальною площею 49,5 кв.м. за
адресою: вул. Томилівська, буд. 50, кв. 65, м. Біла Церква, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітніх покласти на їх батьків.
4. Дозволити Гриценко Таїсії Іванівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки
(моделi) BMW 525 TD, тип загальний легковий – загальний універсал – В, випуску 2014 року,
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номер шасі (кузова, рами) WBA5J91020D492879, реєстраційний номер АІ7010НС,
зареєстрований в ТСЦ 8046 19 червня 2018 року, дата першої реєстрації 17.06.2017 року, що
належав померлому синові заявниці Борщу Олександру Олеговичу, на підставі свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу СХК 797396, виданого ТСЦ 8046 «19 червня 2018 року»,
враховуючи те що по 1/3 частці автомобіля належать її малолітнім онукам Борщ Марії
Олександрівні, 06 травня 2011 року народження, та Борщ Вірі Олександрівні, 11 лютого 2015
року народження, за умови що після переоформлення за малолітніми Борщ М.О. та Борщ В.О.
залишаться належні їм частки майна.
Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітніх покласти на їх матір.
5. Дозволити Парфенюку Андрію Миколайовичу прийняти в дар 62/300 частки
житлового будинку та 62/300 частки земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею
0,1 га (кадастровий номер 3210300000:03:023:0156) за адресою: провулок Яровий, буд. 30, м.
Біла Церква, Київська область, в якому зареєстрований його неповнолітній син Парфенюк Ілля
Андрійович, 14 січня 2005 року народження, за умови, що після укладення договору дарування
неповнолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітнього покласти на його
батьків.
6. Дозволити Сміхун Ніні Василівні приватизувати 1/4 частку трикімнатної квартири
загальною площею 67,6 кв.м. за адресою: вул. Василя Стуса, буд.48, кв. 2, м. Біла Церква,
Київська область, на ім’я її підопічного Старченка Нікіти Олександровича, 20 листопада 2007
року народження.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав підопічного покласти на його законного
представника.
7. Дозволити Романчуку Миколі Івановичу та Романчук Лесі Миколаївні, котрі діють
від імені їх малолітньої дочки Романчук Анни Миколаївни, 06 листопада 2017 року
народження, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/4 частки кімнати в
гуртожитку загальною площею 13,40 кв.м за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 86, кімната
405, м. Біла Церква, Київська область, враховуючи, що попередньо малолітній було
подаровано 1/3 частку трикімнатної квартири загальною площею 66,4 кв.м. за адресою:
бульвар Княгині Ольги, буд. 12, кв. 76, м. Біла Церква, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої покласти на її батьків.
8. Дозволити неповнолітній Романчук Анастасії Миколаївні, 13 квітня 2005 року
народження, котра діє за згодою батьків Романчука Миколи Івановича та Романчук Лесі
Миколаївни, продаж належної їй на праві спільної часткової власності 1/4 частки кімнати в
гуртожитку загальною площею 13,40 кв.м за адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд.86, кімната
405, м. Біла Церква, Київська область, враховуючи, що попередньо неповнолітній було
подаровано 1/3 частку трикімнатної квартири загальною площею 66,4 кв.м. за адресою:
бульвар Княгині Ольги, буд. 12, кв. 76, м. Біла Церква, Київська область
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав неповнолітньої покласти на її батьків.
9. Дозволити Литвинюк Оксані Вікторівні та Литвинюку Євгенію Руслановичу, котрі
діють від імені їх малолітнього сина Литвинюка Тімура Євгенійовича, 03 лютого 2016 року
народження, прийняти в дар на ім’я малолітнього Литвинюка Т. Є. двокімнатну квартиру
загальною площею 37,50 кв.м. за адресою: провулок Алмазний, буд. 4, кв. 4, с. Фурси,
Білоцерківський район, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
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10. Дозволити Алексєєву Геннадію Віталійовичу та Алексєєвій Світлані Григорівні,
котрі діють від імені їх малолітнього сина Алексєєва Макара Геннадійовича, 16 жовтня 2006
року народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/4 частки
трикімнатної квартири загальною площею 66,9 кв.м. за адресою: вул. Шевченка. буд. 95, кв.
36, м. Біла Церква, Київська область, за умови, одночасного придбання на ім’я малолітнього
однокімнатної квартири загальною площею 32,1 кв.м. за адресою: вул. Турчанінова. буд. 21,
кв. 19, м. Біла Церква, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
11. Дозволити Ковтун Надії Миколаївні продаж належної їй на праві спільної часткової
власності 1/2 частки житлового будинку за адресою: вул. Івана Кожедуба, буд. 259, м. Біла
Церква, Київська область, де зареєстрований її малолітній онук Джура Денис Сергійович, 11
червня 2007 року народження, за згодою матері дитини Вісіцької Юлії Андріївни, за умови,
що після укладення договору малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж
адресою.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
12. Дозволити неповнолітній Загоруйко Ользі Сергіївні, 23 липня 2002 року
народження, котра діє за згодою її матері Загоруйко Людмили Іванівни, яка проживає за
адресою бульвар Михайла Грушевського, буд. 44, кв. 130, м. Біла Церква, Київська область,
продаж належної неповнолітній на праві спільної часткової власності 1/2 частки автомобіля
марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER 316, випуску 2012 року, тип – спеціалізований
вантажний - спеціалізований фургон малотоннажний – В, шасі (кузов) №
WDB9066351S661757, реєстраційний номер АІ9128НХ, зареєстрований 24 липня 2019 року
ТСЦ 3249, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХН 764792, за умови, що кошти
виручені від продажу автомобіля, будуть витрачені на потреби дитини.
Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її матір.
13. Дозволити Кропиві Олені Андріївні, Костині Тетяні Леонідівні та Петренку
Олександру Леонідовичу укласти договір про зміну розміру часток співвласників та порядку
користування житловим будинком та господарськими будівлями і спорудами за адресою: вул.
Січових Стрільців, буд. 62, м. Біла Церква, Київська область, які належать їм на праві спільної
часткової власності, та де зареєстровані діти Кропива Вікторія Юріївна, 16 червня 2011 року
народження, Кропива Кіра Юріївна, 30 липня 2015 року народження, та Костина Софія
Олександрівна, 07 листопада 2006 року народження, за умови, що після укладення
вищевказаного договору діти і надалі будуть зареєстровані за цією ж адресою.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків.
14. Дозволити Кулешову Віталію Вікторовичу та Кулешовій Катерині Ігорівні, котрі
діють від імені їх малолітнього сина Кулешова Віктора Віталійовича, 20 квітня 2007 року
народження, продаж належної йому на праві спільної часткової власності 1/5 частки
трикімнатної квартири загальною площею 70,6 кв.м. за адресою: вул. Таращанська, буд. 161,
кв. 333, м. Біла Церква, Київська область, за умови придбання на ім’я малолітнього 1/2 частки
двокімнатної квартири загальною площею 42,2 кв.м. за адресою: вул. Турчанінова, буд. 9, кв.
45, м. Біла Церква, Київська область.
Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітнього покласти на його батьків.
15. 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).
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16. 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.
17. Рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.
Міський голова

Г. Дикий

