
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 239 

 

Про видачу дубліката свідоцтва 

про право власності на 

будинковолодіння Шеремета І.Ф. 

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, глав 23, 24, 28 Цивільного кодексу України, Закону України „Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень“, 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 „Про 

затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно“, постанови Кабінету Міністрів України                                    

від 25 грудня 2015 року № 1127 „Про державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень“, рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 528 „Про затвердження 

Положення про порядок передачі квартир (будинків, жилих приміщень у 

гуртожитках) у власність громадян“, розглянувши заяву Поліщук Л.І. від 

06.07.2022, з метою вирішення питання поновлення документів, що 

посвідчують право власності на нерухоме майно, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Видати громадянці Поліщук Л.І. дублікат свідоцтва про право 

власності на будинковолодіння, що знаходиться за адресою: Полтавська 

область, Лубенський район, с.***, вул. **, * (Полтавська область, 

Пирятинський район, с.**, вул. **, *), виданого виконавчим комітетом 

Давидівської сільської Ради народних депутатів 01.03.1995 року на ім’я її 

померлого батька Шеремета І.Ф.  

2. Доручити комунальному підприємству „Лубенське МБТІ“          

(Кисляк Д.С.) підготувати громадянці Поліщук Л.І. дублікат свідоцтва про 

право власності від 01.03.1995 на будинковолодіння, що знаходиться за 

адресою: Полтавська область, Лубенський район, с.**, вул. **, * (Полтавська 

область, Пирятинський район, с.**, вул. **, *), виданого виконавчим комітетом 

Давидівської сільської Ради народних депутатів 01.03.1995 року на ім’я її 

померлого батька Шеремета І.Ф. 
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3. Визнати таким, що втратив чинність, оригінал свідоцтва про право 

особистої власності на будинковолодіння, що знаходиться за адресою: 

Полтавська область, Лубенський район, с.**, вул. **, * (Полтавська область, 

Пирятинський район, с.**, вул. **, *), виданого на ім’я Шеремета І.Ф.  

виконавчим комітетом Давидівської сільської Ради народних депутатів 

01.03.1995 року. 

4. Доручити міському голові Сімонову А.В. засвідчити дублікат 

вищезазначеного свідоцтва про право власності. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


