
 

 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 06 листопада 2018 року                                 № 293 
 
Про видачу дубліката свідоцтва про  
право  власності на нерухоме майно,  
в місті Чорткові по вул. Ст. Бандери, 56-Б 
 
 Розглянувши заяву ФОП Яковенка Анатолія Олександровича від 

25.09.2018, представлені документи, відповідно до ч. 7 ст. 8 Закону України 

«Про приватизацію державного житлового  фонду» та ст.40, ч. 6 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської 

ради   

 

ВИРІШИВ:  

 

1.Видати дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме, 

нежитлову будівлю, магазин, майстерню по ремонту побутової техніки 

загальною площею 296,0 кв. м, яка знаходиться  в місті Чорткові, вул. Ст. 

Бандери, буд. 56-Б ФОП Яковенку Анатолію Олександровичу, видане 09 лютого 

2009 року розпорядженням голови Чортківської районної державної 

адміністрації  №1015  від 24 грудня 2008 року і зареєстроване в електронному 

реєстрі прав власності на нерухоме майно 10 лютого 2009 року Чортківським 

обласним комунальним міжрайонним бюро технічної інвентаризації.  

 

2. Копію рішення направити заявнику. 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М.. 

 

Міський голова                                                                 Володимир ШМАТЬКО 

 

 

             

 

 

 



 

 

 

 

ДУБЛІКАТ МАЄ СИЛУ ОРИГІНАЛУ 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СВІДОЦТВО 

на право власності 
  

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків                  21.12.2004 
 

Чортківська міська рада 
 

Тип об’єкта:       нежитлова будівля 
Адреса об’єкта: Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вул.  
 Млинарська, буд. 14 
 

Власники Форма власності Частка 

«Агро парк» товариство з  
обмеженою відповідальністю  

колективна 1/1 

 
Опис об’єкта: 
загальна площа  108,6 кв.м.; 
котельня, Е,   108,6 кв.м; 
  
Підстава: рішення виконкому Чортківської міської ради 
Дата:       12.12.2004 
Номер:     740 
 

 

Чортківський міський голова        підпис                       Вербіцький М.В. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нежитлову 

будівлю в місті Чорткові по вул. Млинарська, буд.14 виданий на підставі 

рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради від 03 квітня 2018 року 

№ 109 у трьох примірниках. 

 

 

Міський голова                                                                 Володимир ШМАТЬКО 

 

 


