
 

 

Проєкт рішення виконкому 

 

 

 

 

Від 01.08. 2019                                                                          № 1078 

 

 

 

Про видачу гр. Білошапці Ю. В.,  

гр. Білошапці М. П. 

дублікату свідоцтва про право  

власності на квартиру № 14 

по вул. О. Басараб (колишня Гнатюка),  

буд. 2 в м. Бурштин 

 

 

          Розглянувши заяву № Ко- 406 від 05.07.2019 р. гр. Білошапки Юрія Володимировича, 

гр. Білошапки Марії Петрівни про видачу дублікату свідоцтва про право власності на 

квартиру № 14 по вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2, м. Бурштин, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру № 14 у м. Бурштин,                              

вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2, видане 02.03.2006 року Бурштинською 

міською радою на ім’я Білошапки Юрія Володимировича, Білошапки Марії Петрівни 

вважати недійсним.  

2. Гр. Білошапці Юрію Володимировичу, гр. Білошапці Марії Петрівні видати дублікат  

свідоцтва  про  право  власності  на квартиру № 14 по вул. О. Басараб (колишня 

Гнатюка), буд. 2,  м. Бурштин взамін втраченого оригіналу на ім’я Білошапки Юрія 

Володимировича, Білошапки Марії Петрівни. Доручити ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» 

здійснити необхідні  підготовчі  заходи для видачі дублікату свідоцтва про право 

власності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Р.Джура 

 

 

 

Підготувала:  

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                    І. Бандура 

 

Погоджено:  

 

Перший заступник міського голови                                                      В. Гулик  

 

Юридичний відділ        



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради  

«Про видачу гр. Білошапці Ю. В., гр. Білошапці М. П. дублікату свідоцтва про право 

власності на квартиру № 14 по вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2 в м. 

Бурштин» 

 

 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про видачу гр. 

Білошапці Ю. В., гр. Білошапці М. П. дублікату свідоцтва про право власності на квартиру № 

14 по вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2 в м. Бурштин» (далі – проект рішення) 

розроблений у зв’язку із зверненням гр. Білошапки Юрія Володимировича, гр. Білошапки 

Марії Петрівни про видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру № 14 по 

вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2, м. Бурштин (вхід. лист № Ко- 406 від 05.07.2019 

р.) з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

Заявником було розміщено оголошення про втрату свідоцтва про право власності на 

вищевказану квартиру в газеті «Бурштинський вісник» № 27 від 05.07.2019. 

 

Проектом рішення пропонується: 

1. вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на квартиру № 14 у м. 

Бурштин, вул. О. Басараб (колишня Гнатюка), буд. 2, видане 02.03.2006 року Бурштинською 

міською радою на ім’я Білошапки Юрія Володимировича, Білошапки Марії Петрівни; 

2.  видати дублікат  свідоцтва  про  право  власності  на квартиру № 14 по вул. О. Басараб 

(колишня Гнатюка), буд. 2,  м. Бурштин гр. Білошапці Юрію Володимировичу, гр. Білошапці 

Марії Петрівні взамін втраченого оригіналу. 

 

Доповідач по проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

є Гулик Володимир Романович, перший заступник міського голови. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


