
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                             м. Біла Церква                                                № 495 

 

Про надання дозволу на вчинення правочинів 

щодо майна від імені недієздатного Григоренка 

Віталія Дмитровича 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 06 липня 2021 року № 6515, враховуючи витяг з протоколу 

опікунської ради від 05 липня 2021 року № 04, відповідно до статей 67, 68, 71, 72, 73, 74 

Цивільного кодексу України, підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, з метою захисту прав Григоренка Віталія 

Дмитровича – виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити опікунам недієздатного Григоренка Віталія Дмитровича, 04 березня 1979 

року народження, Григоренку Ігорю Дмитровичу, Григоренко Ганні Олексіївні, Григоренко 

Тетяні Петрівні, відчужити майно недієздатного, яке належить йому на праві приватної 

власності, а саме: 

- укласти договір купівлі-продажу 1/3 частини квартири за адресою: вул. 

Леваневського, буд. 47/1, кв. 406, м. Біла Церква, Київська область, загальною площею 66,7 

кв. м, яка належить на праві спільної часткової власності недієздатному Григоренку Віталію 

Дмитровичу, згідно свідоцтва про право власності від 19 березня 1999 року, виданого ВАТ 

«Росава»;  

- укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер 

3220489500:01:023:0195, площею 0,0024 га за адресою село Шкарівка, Білоцерківський 

район, Київська область, яка належить недієздатному Григоренку Віталію Дмитровичу 

згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03 грудня 2016 року № 1351.  

 

2. Це рішення діє упродовж 6 місяців з моменту його прийняття. 

 

3. Кошти, отримані від продажу майна, зазначено в п. 1 цього рішення спрямувати на 

забезпечення життєдіяльності недієздатного Григоренка В.Д. 

 

4. Опікунам надати звіт до органу опіки і піклування про використання коштів від 

продажу майна, зазначеного в п. 1 цього рішення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


