
Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від     17    січня     2014 р.                                                                                № 7

м. Знам’янка
 Про видачу дублікату свідоцтва 
 про право власності на 1/2 частку 
 житлового будинку з господарсько-
 побутовими будівлями та спорудами   
 по вул. Енгельса,29 м. Знам’янка 

 На адресу міськвиконкому надійшла заява від гр. Григор’євої  Наталії Сергіївни, яка діє за 
довіреністю,  посвідченою приватним нотаріусом Олександрійського  міського нотаріального округу 
Кіровоградської області Стенюхіною І.В. 03.12.2013 р. р№ 4262,  від імені Праведнюка Павла 
Вікторовича, який проживає в місті Знам’янка Кіровоградської області по вул. Енгельса,29,  видати 
дублікат свідоцтва про право власності на 1/2 частку житлового будинку з господарсько-побутовими 
будівлями та спорудами по вул. Енгельса,29 м. Знам’янка Кіровоградської області на ім’я  
Праведнюка Павла Вікторовича з правом приватної спільної часткової форми власності, замість 
втраченого свідоцтва про право власності № 5006,   виданого виконавчим комітетом Знам’янської 
міської  ради  Кіровоградської області  22.10.1992 р.,  на підставі рішення виконавчого комітету  
Знам’янської міської ради  від   15.10.1992 р. №  615 на 1/2 частку майна.

Враховуючи назване, керуючись ст.30 п.б п/п 10 Закону України “Про місцеве  
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Зобов’язати  Знам’янське міжміське комунальне підприємство “Бюро технічної 
інвентаризації“ ( кер.  Голова Л.О.)  видати  дублікат свідоцтва про право власності  на 1/2 
частку житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами  по вул. 
Енгельса,29                          м. Знам’янка   Кіровоградської області на  ім’я  Праведнюка Павла 
Вікторовича з правом приватної  спільної часткової форми власності, замість втраченого 
свідоцтва про право власності  № 5006,  виданого виконавчим комітетом  Знам’янської міської 
ради  Кіровоградської області 22.10.1992 р.,  на підставі рішення виконавчого комітету  
Знам’янської міської ради  від 15.10.1992 р. № 615.

2. Свідоцтво про право власності № 5006,  видане виконавчим комітетом Знам’янської міської 
ради  Кіровоградської області  22.10.1992 р.,  на підставі рішення виконавчого комітету 
Знам’янської міської  ради  від 15.10.1992 р. № 615 на 1/2 частку майна  вважати таким, що 
втратило чинність.

                         Міський голова  І.Крижановський 


