
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 922 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання  служби у  справах дітей міської ради від 17 грудня 2019 року № 

1499, 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 Четверику Дмитру Вікторовичу прийняти в дар двокімнатну квартиру 

загальною площею 74,50 кв.м. за адресою: вул. Академіка Линника, буд. 15, кв. 127, м. Біла 

Церква, Київська область, в якій зареєстрований його малолітній син Четверик Євгеній 

Дмитрович, 17 серпня 2006 року народження, за умови, що після укладення договору 

дарування малолітній і надалі буде зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

2. Дозволити Гончаруку Євгенію Миколайовичу та Гончарук Віті Василівні, котрі 

діють від імені їх малолітнього сина Гончарука Дмитра Євгенійовича, 06 листопада 2006 року 

народження, продаж належних йому на праві спільної часткової власності 18/200 часток секції 

№ 13 в гуртожитку загальною площею 27,30 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 22, м. Біла 

Церква, Київська область за умови одночасного придбання на ім’я малолітнього Гончарука 

Дмитра Євгенійовича 1/3 частки трикімнатної квартири загальною площею 67,6 кв.м. за 

адресою: вул. Молодіжна, буд. 6, кв. 99, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

3. Дозволити неповнолітній Кияниці Марії Віталіївні, 09 липня 2002 року народження, 

котра діє за згодою батьків Кияниці Віталія Федоровича та Кияниці Наталії Миколаївни, 

продаж належних їй на праві спільної часткової власності 11/200 часток секції № 15 в 

гуртожитку загальною площею 17,3 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, буд. 24, м. Біла Церква, 

Київська область за умови одночасного придбання на ім’я неповнолітньої Кияниці Марії 

Віталіївні 1/3 частки двокімнатної квартири загальною площею 41,7 кв.м. за адресою: вул. 

Луки Долинського, буд. 1а, кв. 19, м. Біла Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітньої покласти на її батьків. 
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4. Дозволити Самойленку Олександру Артемовичу та Самойленко Любові Миколаївні 

котрі діють від імені їх малолітнього сина Самойленка Артема Олександровича, 03 червня 

2006 року народження, продаж належних йому на праві спільної часткової власності 17/100 

часток секції № 16 в гуртожитку загальною площею 24,00 кв.м. за адресою: вул. Молодіжна, 

буд. 24, м. Біла Церква, Київська область, за умови одночасного дарування на ім’я 

малолітнього Самойленка Артема Олександровича 15/300 часток житлового будинку 

загальною площею 273,6 кв.м. та 15/300 часток земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

загальною площею 0,0488 га (кадастровий номер 3210300000:04:015:0313) за адресою: вул. 

Смоляно-Рокитянська, буд. 13, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область. 

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

 

5. Дозволити неповнолітньому Тагізаді Єфиму Мірлатіфу Огли, 05 квітня 2002 року 

народження, котрий діє за згодою батьків Тагізади Мірлатіфа Мірбаби-Огли та Тагізади 

Тетяни Олександрівни, прийняти в дар земельну ділянку для індивідуального садівництва 

загальною площею 0,0563 га (кадастровий номер 3210300000:06:026:0172) та садовий  

будинок № 67, загальною площею 190,4 кв.м., які розташовані за адресою: Київська область, 

м. Біла Церква, «Зелений Яр» садівницьке товариство, будинок 67, земельну ділянку для 

індивідуального садівництва загальною площею 0,0615 га (кадастровий номер 

3210300000:06:026:0174) та садовий будинок № 69 загальною площею 428,9 кв.м., які 

розташовані за адресою: Київська область, м. Біла Церква «Зелений Яр» садівницьке 

товариство, будинок 69. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

6. Дозволити Полякову Олегу Івановичу та Поляковій Олені Вікторівні, котрі діють від 

імені їх малолітньої дочки Полякової Марії Олегівни, 01 серпня 2014 року народження, 

прийняти в дар на ім’я малолітньої Полякової Марії Олегівни житловий будинок 77,3 кв.м. та 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0420 га (кадастровий номер 

3210300000:04:030:0073) за адресою: вул. Січових стрільців, буд. 9, кв. 2, м. Біла Церква, 

Київська область. 

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

 

7. Дозволити Гриценко Таїсії Іванівні продаж автомобіля марки (моделi) BMW 525 TD, 

тип загальний легковий – загальний універсал – В, випуску 2014 року, номер шасі 

(кузова,рами) WBA5J91020D492879, реєстраційний номер АІ0446ІІ, зареєстрований в ТСЦ 

3242 07 грудня 2019 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, мати яких Борщ Ляна Олександрівна дала 

згоду на продаж автомобіля, виручені кошти від продажу автомобіля, будуть використані на 

потреби дітей. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітніх покласти на їх матір. 

 

8. Дозволити Глаговській Ларисі Веніамінівні придбати трикімнатну квартиру за 

адресою вул. Шевченка , буд. 95, кв. 4, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстрована її 

малолітня онука Греченюк Каріна Володимирівна, 27 липня 2009 року народження, за умови, 

що після оформлення договору купівлі-продажу малолітня залишиться зареєстрована за цією 

ж адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав малолітньої покласти на її матір. 
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9. Дозволити Свистун Вікторії Олегівні прийняти в дар 1/4 частку трикімнатної 

квартири загальною площею 72,50 кв.м. за адресою: вул. Зелена, буд. 28, кв. 36, м. Біла Церква, 

Київська область, в якій зареєстрований її малолітній син Свистун Максим Ігорович, 26 серпня 

2015 року народження, за умови, що після укладення договору дарування малолітній і надалі 

буде зареєстрований за цією ж адресою. 

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

 

10. Дозволити Совгирі Галині Олексіївні продаж належного їй на праві приватної 

спільної часткової власності 1/2 частини житлового будинку та земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) загальною площею 0,0555 га (кадастровий номер 

3220455500:04:009:0310) за адресою: вул. Павла Поповича, буд. 30, кв. 1, м. Біла Церква, 

Київська область, де зареєстровані її малолітня підопічна Панченко Альона Олександрівна, 28 

листопада 2012 року народження, та її малолітні онуки Бойко Матвій Романович, 14 травня 

2017 року народження, та Бойко Іван Романович, 19 січня 2010 року народження, від імені 

яких діє їх мати Бойко Ольга Михайлівна, за умови одночасного придбання житлового 

будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0620 га 

(кадастровий номер 3220488301:02:027:0027) за адресою: вул. Миру, буд. 16, с. Фурси, 

Білоцерківський район, Київська область та здійснення реєстрації місця проживання дітей за 

даною адресою. 

Обов’язки щодо забезпечення житлових прав малолітньої Панченко А.О. покласти на 

її опікуна Совгиру Г.О., а малолітніх Бойко М.Р. та Бойко І.Р. покласти на їх матір Бойко О.М. 

 

11. Дозволити Мазур Аліні Віталіївні виділити частку із майна, що перебуває у спільній 

сумісній власності подружжя, придбаного у шлюбі із померлим Мазуром Ігорем Павловичем, 

а саме чотирикімнатної квартири загальною площею 90,6 кв.м., вул. Леваневського, буд. 28 а, 

кв. 55, м. Біла Церква, Київська область, де зареєстрована їх малолітня дочка Мазур Злата 

Ігорівна, 19 лютого 2018 року народження, за умови, що після виділення частки із майна 

малолітня і надалі залишиться зареєстрована за цією ж адресою. 

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

 

12. Дозволити Тіщенко Євгенії Валеріївні, котра діє від імені її малолітнього сина 

Тіщенка Ярослава Сергійовича, 08 травня 2012 року народження, батько якого Тіщенко Сергій 

Володимирович помер 11 серпня 2014 року у зв'язку з одержаним під час виконання 

службових обов’язків пораненням, пов'язаним із захистом Батьківщини, клопотати про 

виділення на ім’я малолітнього земельної ділянки та оформити правовстановлюючі документи 

на земельну ділянку на його ім’я. 

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

 

13. Дозволити Тіщенко Євгенії Валеріївні, котра діє від імені її малолітньої дочки 

Тіщенко Дарини Сергіївни, 12 лютого 2008 року народження, батько якої Тіщенко Сергій 

Володимирович помер 11 серпня 2014 року у зв'язку з одержаним під час виконання 

службових обов’язків пораненням, пов'язаним із захистом Батьківщини, клопотати про 

виділення на ім’я малолітньої земельної ділянки та оформити правовстановлюючі документи 

на земельну ділянку на її ім’я. 

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

 

14. 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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15. 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. 

 

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

 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий 


