БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
08 січня 2019 року

м. Біла Церква

№ 09

Про надання дозволу на вчинення
правочинів щодо майна від імені
недієздатної Ясініцької Єлизавети Володимирівни
Розглянувши пропозиції опікунської ради виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради (протокол від 17 грудня 2018 року №9), заяву гр. Ясініцької Наталії Анатоліївни,
яка діє від імені недієздатної Ясініцької Єлизавети Володимирівни, 13 вересня 1999 р.н., про
переоформлення на своє ім’я транспортні засоби, а саме автомобіль марки VOLKSWAGEN,
модель TRANSPORTER, випуску 2011 року та автомобільний причіп марки РТ, випуску 1991
року, які належні на праві спільної часткової власності її підопічній.
З наявної документації відомо, що рішенням Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області від 16 травня 2018 року (справа №357/457/18 2-о/357/42/18) гр. Ясініцьку
Єлизавету Володимирівну, 13 вересня 1999 р.н. було визнано недієздатною та призначено
опікуном її матір Ясініцьку Наталію Анатоліївну.
Гр. Ясініцькій Єлизаветі Володимирівні належить 1/2 частка автомобіля марки
VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, номер шасі (кузова, рами) WV2ZZZ7HZBH141717,
тип пасажирський - В, колір – білий, реєстраційний номер АІ1835ЕС та 1/2 частка
автомобільного причепу марки РТ, випуску 1991 року, номер шасі №01074, реєстраційний
номер 13720КХ, тип ТЗ – причіп легковий – В, колір – сірий, згідно Свідоцтва про право на
спадщину за заповітом, виданого 13 серпня 2018 року приватним нотаріусом Кушнір Н.Б.
Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області та зареєстрованого в
реєстрі за №1263.
Враховуючи інтереси гр. Ясініцької Єлизавети Володимирівни, 13 вересня 1999 р.н. та
відповідно до ст.ст. 41, 67, ч.1 ст.68, п.3 ч.1 ст. 71, ст. 1184 Цивільного Кодексу України, п.п.
4 п. б ч. 1 ст. 34, ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пп.4.7 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у
справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року №34/166/131/88,
орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Дозволити опікуну Ясініцькій Наталії Анатоліївні переоформити на своє ім’я
транспортні засоби, а саме автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, номер
шасі (кузова, рами) WV2ZZZ7HZBH141717, тип пасажирський - В, колір – білий,
реєстраційний номер АІ1835ЕС, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САО
№540187, виданого 19 січня 2013 р. Білоцерківським ВРЕР при УДАІ ГУ МВС України в
Київській області та автомобільний причіп марки РТ, випуску 1991 року, номер шасі №01074,
реєстраційний номер 13720КХ, тип ТЗ – причіп легковий – В, колір – сірий, свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу серії КХС №219271, виданого 10 липня 1999 р.
Білоцерківським РЕП ДАІ Київської області, по 1/2 частці яких належать Ясініцькій Єлизаветі
Володимирівні, 13 вересня 1999 р.н., на праві спільної часткової власності.
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2. Зобов’язати опікуна Ясініцьку Наталію Анатоліївну надати органу опіки та
піклування протягом 15 днів копії правовстановлюючих документів про проведені дії з
майном підопічної Ясініцької Єлизавети Володимирівни, 13 вересня 1999 р.н.
3. Попередити опікуна Ясініцьку Наталію Анатоліївну про відповідальність за
порушення майнових прав її підопічної, та про те, що у разі невиконання нею даного рішення
щодо збереження майна підопічної, орган опіки та піклування має право на звернення до суду
з метою захисту майнових прав недієздатної Ясініцької Єлизавети Володимирівни.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Гнатюка В.В.
Міський голова

Г. Дикий

