
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 890 

 

Про деякі питання щодо захисту майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 03 грудня 2021 року № 2003 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол № 21 від 01 грудня 2021 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, 

постанови 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», орган опіки та піклування - виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Дозволити Маді Халеду Фатхі та Світличній Наталії Федорівні, котрі діють від імені 

їх малолітньої дочки Маді Мар’ям Халедівни, 21 березня 2014 року народження, укласти 

договір відступлення права вимоги щодо двокімнатної квартири на ім’я малолітньої та права 

вимоги та реєстрації за дитиною права власності на дану квартиру загальною площею 71,90 

кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 45а, кв. 23, м. Біла Церква, Київська область. 

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

2. Дозволити Литвину Миколі Анатолійовичу та Перестюк Світлані Володимирівні, 

котрі діють від імені їх малолітньої дочки Литвин Оксани Миколаївни, 24 листопада 2018 року 

народження, придбати на ім’я малолітньої двокімнатну квартиру загальною площею 44,60 

кв.м. за адресою: вул. Шевченка, буд. 108в, кв. 12, м. Біла Церква, Київська область, де 

зареєстрований малолітній Бабій Артем Сергійович, 28 вересня 2015 року народження, за 

умови, що після укладення договору купівлі-продажу малолітній Бабій А.С. буде 

перереєстрований за адресою: вул. Надрічна, буд. 26, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область. 

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

3. Дозволити Кобернику Василю Васильовичу та Коберник Дарії Олександрівні, котрі 

діють від імені їх малолітньої дочки Коберник Юлії Василівни, 29 травня 2013 року 

народження, придбати однокімнатну квартиру на ім’я малолітньої загальною площею 29,50 

кв.м. за адресою: вул. Крижанівського, буд. 17/17, кв. 36, м. Біла Церква, Київська область. 

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

4. Дозволити Копач Яні Миколаївні прийняти в дар 1/2 частку трикімнатної квартири 

загальною площею 70,5 кв.м. за адресою: вул. Героїв Крут (колишня Комсомольська), буд. 81, 

кв. 51, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані малолітні діти Копач Владислав 

Володимирович, 03 вересня 2013 року народження, та Перехрестенко Артур Вадимович, 02 

травня 2012 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітні і 

надалі залишаться зареєстровані за цією адресою. 
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Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дітей покласти на їх батьків. 

5. Дозволити Ткач Анні Анатоліївні прийняти в дар двокімнатну квартиру загальною 

площею 43,90 кв.м. за адресою: вул. Шевченка, буд. 83, кв. 35, м. Біла Церква, Київська 

область, в якій зареєстровані її малолітні діти Ткач Вероніка Тарієлівна, 27 серпня 2011 року 

народження, та Ткач Мілана Тарієлівна, 25 жовтня 2017 року народження, за умови, що після 

укладення договору дарування малолітні і надалі залишаться зареєстровані за цією адресою. 

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

6. Дозволити Нормировській Марині Володимирівні прийняти в дар 1/12 частки 

житлового будинку загальною площею 131,0 кв.м. за адресою: вул. Гайова, буд. 13, м. Біла 

Церква, Київська область, в якому зареєстровані діти Городня Любов Геннадіївна, 04 березня 

2005 року народження, та Городній Тимофій Геннадійович, 03 серпня 2009 року народження, 

за умови, що після укладення договору дарування діти і надалі залишаться зареєстровані за 

цією адресою. 

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

7. Дозволити Ткаченку Анатолію Леонідовичу прийняти в дар 1/10 частки житлового 

будинку за адресою: вул. Нагірна, буд. 8, м. Біла Церква, Київська область, в якому 

зареєстровані діти Ткаченко Ярослава Анатоліївна, 27 жовтня 2010 року народження, Івен 

Давид Вікторович, 16 червня 2017 року народження, та Майборода Назар Сергійович, 09 

березня 2009 року народження, за умови, що після укладення договору дарування діти і надалі 

залишаться зареєстровані за цією адресою. 

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

8. Дозволити Криховецькій Надії Федорівні відчужити належну їй на праві спільної 

часткової власності 1/2 частку кімнати № 18 в гуртожитку зальною площею 17,3 кв.м. за 

адресою: вул. Шолом-Алейхема, буд. 84, м. Біла Церква, Київська область, на ім’я 

Криховецького Олександра Володимировича, де зареєстрований їх малолітній син 

Криховецький Назар Олександрович, 31 жовтня 2012 року народження, за умови, що після 

укладення відповідного договору малолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж 

адресою. 

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

9. Дозволити Фрідман Юлії Сергіївні, котра діє від імені її малолітнього сина Фрідмана 

Єгора Олеговича, 29 листопада 2014 року народження, придбати на ім’я малолітнього 

двокімнатну квартиру загальною площею 50,1 кв.м. за адресою: бульвар Олександрійський, 

буд. 77, кв. 17, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на його матір. 

10. Дозволити Одерієвій Олені Володимирівні прийняти в дар трикімнатну квартиру 

загальною площею 67,5 кв.м. за адресою: вул. Леваневського, буд. 42, кв. 114, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрований її неповнолітній син Носач Денис Михайлович, 26 

червня 2006 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

неповнолітній і надалі залишиться зареєстрований за цією ж адресою. 

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

11. Дозволити Аносовій Наталії Віталіївні прийняти в дар 1/2 частку двокімнатної 

квартири загальною площею 50,4 кв.м. за адресою: бульвар Княгині Ольги (колишній бульвар 

Комсомольський), буд. 13а, кв. 20, м. Біла Церква, Київська область, в якій зареєстровані її 

малолітні діти Аносова Єлизавета Ігорівна, 21 серпня 2009 року народження, та Аносова Аліса 

Ігорівна, 19 липня 2011 року народження, за умови, що після укладення договору дарування 

малолітні і надалі залишаться зареєстровані за цією адресою. 

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

12. Дозволити неповнолітній Ярошенко Анастасії Віталіївні, 05 лютого 2006 року 

народження, котра діє за згодою батька Ярошенка Віталія Івановича, відчужити належну 

неповнолітній на праві спільної часткової власності 1/6 частку двокімнатної квартири 

загальною площею 50,4 кв.м. за адресою: бульвар Княгині Ольги (колишній бульвар 

Комсомольський), буд. 13а, кв. 20, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного 
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дарування на ім’я неповнолітньої Ярошенко Анастасії Віталіївни однокімнатної квартири 

загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: бульвар Княгині Ольги (колишній бульвар 

Комсомольський), буд. 17, кв. 17, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав дитини покласти на її батька. 

13. Дозволити Криленко Наталії Іванівні переоформити на своє ім’я автомобіль марки 

ВАЗ (моделі) 210994, випуску 2008 року, реєстраційний номер АI6227ЕЕ, зареєстрований 16 

липня 2013 року Білоцерківським ВРЕР при УДАІ ГУ МВС України в Київській області, що 

належав її померлому чоловіку Криленку Руслану Борисовичу на підставі свідоцтва про 

реєстрацію транспортного засобу САР 968227, виданого Білоцерківським ВРЕР при УДАІ ГУ 

МВС України в Київській області 16 липня 2013 року, 1/2 частки якого належать її 

малолітньому сину Криленку Максиму Руслановичу, 16 квітня 2012 року народження, за 

умови що після переоформлення за малолітнім залишиться належна йому частка майна. 

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

14. Дозволити неповнолітній Бойко Катерині Олегівні, 22 жовтня 2006 року народження, 

котра діє за згодою її матері Бойко Наталії Володимирівни, продаж на праві приватної 

власності автомобіля марки RENAULT MEGANE SCENIC, випуску 2005 року, реєстраційний 

номер АІ0824KО, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СTХ 236232 від 13 березня 

2020 року центром 3242, за умови, що кошти виручені від продажу, будуть витрачені на 

потреби неповнолітньої. 

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

15. Дозволити неповнолітньому Коновалу Роману Олексійовичу, 03 жовтня 2005 року 

народження, котрий діє за згодою матері Таранюк Вікторії Вікторівни, та його дядьку 

Коновалу Ігорю Анатолійовичу, укласти договір про поділ спадкового майна, що залишилося 

після смерті Коновала Олексія Анатолійовича та Коновала Анатолія Олексійовича, наступним 

чином: неповнолітній Коновал Роман Олексійович успадковує 5/12 часток двокімнатної 

квартири загальною площею 51,4 кв.м. за адресою: вул. Митрофанова, буд. 3, кв. 17, м. Біла 

Церква, Київська область, та 1/2 частку земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,1361 га кадастровий номер 

3224081200:08:003:0030 за адресою: Великополовецька сільська рада Сквирський район (нині 

Білоцерківський район), Київська область, а Коновал Ігор Анатолійович успадковує 7/12 

часток двокімнатної квартири загальною площею 51,4 кв.м. за адресою: вул. Митрофанова, 

буд. 3, кв. 17, м. Біла Церква, Київська область, та 1/2 частку земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,1361 га кадастровий 

номер 3224081200:08:003:0030 за адресою: Великополовецька сільська рада Сквирський 

район (нині Білоцерківський район), Київська область. 

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

16. 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). 

17. 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. 

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

19. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


