
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 496 

 

Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна 

від імені недієздатної Сидоренко Альони Петрівни 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 06 липня 2021 року № 6471, 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, для захисту майнових прав 

Сидоренко Альони Петрівни – виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Сидоренко Світлані Вікторівні, яка діє від імені недієздатної Сидоренко 

Альони Петрівни, 15 червня 1984 р.н., укласти договір купівлі-продажу 1/4 частини квартири 

загальною площею 61,4 кв. м, що належить на праві спільної часткової власності 

недієздатній Сидоренко Альоні Петрівні, згідно договору купівлі-продажу, зареєстрованого 

в реєстрі за № 1-372 від 09 лютого 2010 року, за адресою: вул. Пушкінська, буд. 70 а, кв. 8, 

м. Біла Церква, Київська обл., за умови одночасного придбання на ім’я недієздатної 

Сидоренко Альони Петрівни 1/4 частини житлового будинку з відповідними господарськими 

будівлями та спорудами загальною площею 105,1 кв.м за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 

буд. 75, село Фурси, Білоцерківський район, Київська область, та 1/4 частини земельної 

ділянки площею 0,1291 га, кадастровий номер земельної ділянки – 3220488301:02:011:0071 

за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 75, село Фурси, Білоцерківський район, Київська 

область, на якій розташоване вищезазначене домогосподарство, що належить на праві 

приватної власності Дячуку Ярославу Олександровичу, згідно договору купівлі-продажу від 

16 грудня 2015 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1125. 

 

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

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


