
 
 

           

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
«  » квітня 2019 року м. Чернігів №    

 

 

 

 

 

Про видачу дубліката свідоцтва 

про право власності, скасування 

розпорядження органу приватизації 

та анулювання свідоцтва про право 

власності на житло 

 
 

Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розглянувши заяви громадян, за пропозицією комісії з питань 

приватизації житла виконавчого комітету Чернігівської міської ради про  

видачу дубліката свідоцтва про право власності, виконавчий комітет 

Чернігівської міської ради вирішив: 
 

1. Дозволити відділу квартирного обліку та приватизації житлового 

фонду Чернігівської міської ради (Католик М. А.) виготовити та видати 

дублікат свідоцтва про право власності у зв’язку з втратою оригіналу: 

 
- від 26 грудня 2003 року, за адресою: просп. Перемоги,  буд.  № …, кв. 

№ …, м. Чернігів, на ім’я Леоненка Володимира Олександровича, Леоненко 

Людмили Миколаївни, Леоненка Олександра Івановича, Леоненко Ольги 

Олександрівни. 

 

- від 12 травня 2004 року, за адресою: вул. Терентія Кореня,  буд.  №  

…, кв. № …, м. Чернігів, на ім’я Мальцевої Галини Федорівни, Мальцева 

Олександра Юрійовича, Мальцевої Надії Віталіївни, Мальцева Дмитра 

Олександровича, Мальцева Олексія Олександровича. 

 

- від 25 квітня 2007 року, за адресою: вул. Смирнова, буд. № …, кв. № 

…, м. Чернігів, на ім’я Казимір Тетяни Іванівни. 
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- від 18 лютого 1999 року, за адресою: вул. Доценка, буд. № …, кв. 

№ …, м. Чернігів, на ім’я Биш Олени Володимирівни, Биш Кирила 

Олексійовича. 

 

- від 16 серпня 2006 року, за адресою: вул. Текстильників, буд. № 

…, кв. № …, м. Чернігів, на ім’я Кені Валерія Михайловича, Кеня Людмили 

Вікторівни. 

 

 2. У відповідності до рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 

року № 376 про виділення житла Бутьку В. М. за умови передачі займаного 

житла територіальній громаді міста Чернігова скасувати розпорядження 

органу приватизації від 08.02.2002 року № 227 та анулювати свідоцтво про 

право власності на житло від 15.02.2002 року на ім’я Бутька Василя 

Михайловича. 

 

 3. Інформацію, що викладена в рішенні, розмістити на офіційному 

веб- порталі Чернігівської міської ради. 

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

міської ради Черненка М. П. 

 

 
Заступник міського голови                                                      О. ЛОМАКО 

 

 

 

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК 

 


