
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 924 

 

Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна 

від імені недієздатного Кулакова Р.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пропозиції опікунської 

ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 17 грудня 2019 

року №13), заяву гр. Кулакова Дениса Володимировича, 01 квітня 1988 року народження, 

який зареєстрований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Луки Долинського 

(до перейменування – Фадеєва), буд. 105-а, кв. 139 про надання дозволу на відчуження 1/2 

частки квартири під №139, що знаходиться в будинку під №105-а по вул. Луки Долинського 

(до перейменування – Фадеєва) в м. Біла Церква, Київської області, яка належить на праві 

спільної часткової власності недієздатному Кулакову Роману Володимировичу, за умови 

одночасного придбання житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, село Гармащина, вулиця 

Толстого, 24 на ім’я недієздатного Кулакова Романа Володимировича. 

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва 23 листопада 2009 року (справа 

№2-115-1/10) гр. Кулакова Романа Володимировича визнано недієздатним та призначено 

опікуном Кулакову Галину Петрівну. Рішенням Святошинського районного суду м. Києва 30 

червня 2010 року (справа №2-115-1/10) було призначено ще одного опікуна Кулакова Дениса 

Володимировича. Опікун Кулакова Галина Петрівна померла 04 листопада 2011 року. 

Кулакову Роману Володимировичу належить на праві спільної часткової власності 1/2 

частка квартири під №139, що знаходиться в будинку під №105-а по вул. Долинського Луки 

(до перейменування – Фадеєва) в м. Біла Церква, Київської області на підставі: 1/3 частка 

квартири належить на підставі Свідоцтва про право власності №41544, виданого 

Комунальною службою приватизації державного житлового фонду м. Біла Церква Київської 

області 16 листопада 2007 року, зареєстрованого в Комунальному підприємстві Київської 

обласної рад «Білоцерківське міжміське бюро технічної інвентаризації» 16 листопада 2007 

року згідно витягу номер: 16682942 про реєстрацію права власності на нерухоме майно за 

реєстраційним номером: 21048749, номер запису: 13308, в книзі: 120; 1/6 частка квартири 

належить на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом серія НМЕ 253928, 

виданого Вишняк О.А., державним нотаріусом Першої Білоцерківської міської державної 

нотаріальної контори Київської області, спадкова справа №41/2014, зареєстрована в реєстрі 

за №3-701, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, що 

підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер витягу: 90813588, сформовано: 29 червня 

2017 року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1287955532103, номер запису 

про право власності: 21155784. 

Квартира має наступні характеристики: загальна площа квартири – 62,1 кв.м., житлова 

площа квартири – 35,8 кв.м., кількість кімнат – 3 (три). 

Враховуючи інтереси гр. Кулакова Романа Володимировича, 23 вересня 1989 року 

народження та відповідно до ст.ст. 41, 55, 56, 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.ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
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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 гр. Кулакову Денису Володимировичу, 01 квітня 1988 року 

народження, продати 1/2 частку квартири під №139, що знаходиться в будинку під №105-а 

по вул. Долинського Луки (до перейменування – Фадеєва) в м. Біла Церква, Київської 

області, загальною площею – 62,1 кв.м., житловою площею – 35,8 кв.м., кількість кімнат – 3 

(три), яка належить на праві спільної часткової власності недієздатному Кулакову Роману 

Володимировичу, за умови одночасного придбання житлового будинку з надвірними 

будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Ніжинський 

район, село Гармащина, вулиця Толстого, 24, загальною площею 59,2 кв.м, житловою 

площею 27,1 кв.м. з господарськими будівлями та спорудами, на ім’я недієздатного Кулакова 

Романа Володимировича. 

2. Зобов’язати опікуна гр. Кулакова Дениса Володимировича після здійснення 

нотаріальних дій надати органу опіки та піклування копії правовстановлюючих документів 

на майно підопічного Кулакова Романа Володимировича. 

3. Попередити опікуна гр. Кулакова Дениса Володимировича про відповідальність за 

порушення житлових та майнових прав його підопічного про те, що у разі невиконання ним 

даного рішення щодо збереження майна підопічного, орган опіки та піклування має право на 

звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав недієздатного Кулакова 

Романа Володимировича 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Г. Дикий 


