
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект) 
 
від ___ лютого 2019 року                                 №  
 
Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 
на 59/100 нежитлового будинку який знаходиться в місті 
Чорткові по вул. Тараса Шевченка, 34, що належить 
територіальній громаді міста Чорткова в особі  
Чортківської міської ради  
 
 З метою впорядкування правовстановлюючих документів об’єкта 
нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності, відповідно до 
Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого 
майна у разі втрати або зіпсування оригіналів документів затвердженого 
рішенням виконавчого комітету 11 березня 2016 року №90, керуючись частиною 
7 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового  фонду» та 
статті 40, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет  міської ради   
 
ВИРІШИВ:  
 
1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на 59/100 нежитлового 
будинку загальною  площею 990,1 кв.м., який знаходиться в місті Чорткові по             
вул. Тараса Шевченка, 34, що належить територіальній громаді міста Чорткова в 
особі Чортківської міської ради, видане 10 червня 2002 року Виконкомом 
Чортківської міської ради на підставі рішення виконкому Чортківської міської 
ради від 29 травня 2002 року №342, зареєстроване в Чортківському бюро 
технічної інвентаризації в реєстровій книзі №6 за реєстровим №248, 10 червня 
2002 року. 
 
2. Копію рішення направити в відділ економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності міської ради. 

 
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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофій Р.М.                ____________ 

Черниш С.С.                ____________ 

Ніяскіна-Коробій А.С. _____________  

 



 

ДУБЛІКАТ МАЄ СИЛУ ОРИГІНАЛУ 

 
У К Р А Ї Н А 

СВІДОЦТВО 
на право власності 

  
___    _________________НА НЕЖИТЛОВИЙ БУДИНОК___________________ 

(назва об’єкта нерухомого майна) 

____________________________________________________________________ 
 

Місто    Чортків                                                                     «10» червня 2002 р. 
село, селище 
                                   Виконком Чортківської міської ради                                         

(виконком органу, який видав свідоцтво) 

                                   Тернопільської області                                                                

Посвідчує що  в цілому нежитловий будинок                                                                 
(в цілому або в частині ) (об’єкт) 

____________________________________________________________________ 
який розташований в місті            Чорткові                                                                        
                                селі, селищі  
по вул.                   Шевченка                                                   за №       34                             
дійсно належить         ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ В ОСОБІ                                    
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

                  ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                          
на праві                                                                комунальної                                  власності.  
                                                       (форма власності) 

В цілому складається з             одного нежитлового          будинк  у                  (будівель) 

Свідоцтво видано на підставі    Рішення виконкому Чортківської                                     

      міської ради                                                                                                                
від «   29 »       травня                        200  2     р.   №     342                            
Взамін _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
 
 
Керівник органу                                                                                 /М.В.ВЕРБІЦЬКИЙ/                    

                             (підпис )                                                    (прізвище, ініціали) 
 
 
М.П. 
 



 
Реєстраційний напис 

на правовстановлюючому документі 
 
Зазначений в цьому документі        в цілому нежитловий будинок                                     

                                                         (назва об’єкта нерухомого майна) 
 

____________________________________________________________________ 
зареєстрований (і) в Чортківському міжрайонному бюро технічної інвентаризації на право  
                                                                                                комунальної      власності 
 
за ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ    ГРОМАДОЮ    В    ОСОБІ    ЧОРТКІВСЬКОЇ    МІСЬКОЇ    РАДИ  
  
та записаний (е) в реєстрову книгу №     6                                                                            
за реєстровим  №      248            
«10 »  червня        200  2 р. 
 
Начальник бюро технічної  
інвентаризації                                                                  /П.М.БАРАНИК/                        

(підпис )                                                    (прізвище, ініціали) 
 
М.П. 
 
Відчужено 5/100 частини будинку по договору купівлі продажу реєстраційний номер 3363 від 
03.07.2002 р.  М.П. Міністерство юстиції України Чортківський районний нотаріальний округ 
Тернопільської області Приватний нотаріус Пивовар Валерій Анатолійович. 
 
Відчужено 6/100 частини будинку по договору купівлі продажу реєстраційний номер 3533 від 
26.07.2002 р. та 7/100 частин по договору купівлі продажу від 26.07.2002 реєстраційний 
номер 3546. М.П. Міністерство юстиції України Чортківський районний нотаріальний округ 
Тернопільської області Приватний нотаріус Пивовар Валерій Анатолійович. 
 
Відчужено 11/100 частини будинку по договору купівлі продажу реєстраційний номер 3073 
від 28.07.2003 р. М.П. Міністерство юстиції України Чортківський районний нотаріальний 
округ Тернопільської області Приватний нотаріус Пивовар Валерій Анатолійович. 
 
Відчужено 2/100 частини будинку по договору купівлі продажу реєстраційний номер 3154 від 
31.07.2003 р. М.П. Міністерство юстиції України Чортківський районний нотаріальний округ 
Тернопільської області Приватний нотаріус Пивовар Валерій Анатолійович. 
 
 
Відчужено 10/100 частини будинку по договору купівлі продажу від 29.12.2003 р. 
реєстраційний номер 5960. М.П. Міністерство юстиції України Чортківський районний 
нотаріальний округ Тернопільської області Приватний нотаріус Пивовар Валерій 
Анатолійович. 

 
Дублікат свідоцтва про право власності на 59/100 нежитлового будинку в 

місті Чорткові по вул. Тараса Шевченка, 34 виданий на підставі рішення 
виконавчого комітету Чортківської міської ради від ___ лютого 2019 року № 
_____ у трьох примірниках. 
 



Міський голова                                                                 Володимир ШМАТЬКО 


