
 

 
   Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 
Рішення 

від____ _________ 2016р        №______ 

 

м. Знам’янка 
 
Про видачу дублікату свідоцтва про 

 право власності на нежитлову 

 будівлю - котельню № 1   

 яка знаходиться за адресою  

 місто Знам’янка вул. Гагаріна,2  

В зв’язку із визнанням недійсним результатів проведеного 10.01.2013р аукціону з продажу майна 

банкрута Знам’янського комунального підприємства теплових мереж на підставі Ухвали 

Господарського суду Кіровоградської області від 18.02.2016р про визнання недійними укладених за 

результатами аукціону договорів купівлі-продажу майна банкрута та відновлення права власності 

Територіальної громади міста Знам’янка, на  адресу міськвиконкому надійшла заява від ліквідатора 

Знам’янського комунального підприємства теплових мереж,арбітражного керуючого Пашковського 

Андрія Анатолійовича з проханням видати дублікат свідоцтва про право власності на  нежитлову 

будівлю-котельню-№ 1 площею –893.6 кв.м ,  яка знаходиться за адресою місто Знам’янка,                    

вул. Гагаріна,2  на ім’я Територіальної громади міста в особі  Знам’янської міської ради, 

балансоутримувач  – Знам’янське комунальне підприємство теплових мереж,замість втраченого 

свідоцтва про право власності  № 522 виданого виконавчим комітетом Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 11.05.2007р.  на підставі рішення виконавчого комітету Знам’янської  

міської ради  від  20.04.2007р № 129  з право комунальної форми власності в цілому 

. 

Враховуючи назване, керуючись ст.30 п.б п/п 10 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні “, виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

 

                                                В И Р І Ш И В: 
                                                                      

  1.Зобов’язати міжміське комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації“                          

(кер. Голова Л.О.) видати дублікат свідоцтва про право власності на нежитлову будівлю-котельню   

№ 1 , яка знаходиться  за адресою  місто  Знам’янка,  вул .Гагаріна,2  на ім’я  Територіальної громади 

міста в особі  Знам’янської міської ради, балансоутримувач  – Знам’янське комунальне підприємство 

теплових мереж,замість втраченого свідоцтва про право власності  № 522 виданого виконавчим 

комітетом Знам’янської міської ради Кіровоградської області  11.05.2007р.  на підставі рішення 

виконавчого комітету Знам’янської  міської ради  від  20.04.2007р № 129  з правом комунальної 

форми власності в цілому. 

 

 2. Свідоцтво про право власності № 522 видане виконавчим комітетом Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області  11.05.2007р на підставі рішення виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради від 20.04.2007р № 129  вважати таким, що втратило чинність 

          
           

Міський голова                                                                               Філіпенко С.І. 
 

 



          
 

 
  

                                                         

         

      


