
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 66/1  

від 05 червня 2019 року 

м. Заставна  

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01.07.2004 року №1952-ІV, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1127 від 25.12.2015 року, 

розглянувши заяву гр.Яворської Василини Степанівни, котра проживає в 

м.Заставна по вул.Бажанського, 38/1, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Виокремити в окремий господарський номер квартиру №1 по 

вул.Бажанського, 38 в житловий будинок № 38 по вул.Бажанського в 

м.Заставна. 

 

2. Присвоїти поштову адресу житловому будинку № 38 по вул.Бажанського 

в м.Заставна Чернівецької області.  

 

3. Гр. Яворській Василині Степанівні із співвласниками здійснити державну 

реєстрацію права власності на житловий будинок по вул.Бажанського, 38 в 

м.Заставна Чернівецької області згідно чинного законодавства. 

 

4. Рекомендувати гр. Яворській В.С. виготовити та встановити аншлаг з 

назвою вулиці та номерним знаком на об’єкт нерухомого майна. 
 

 
  



 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 66/2 

від 05 червня 2019 року 

м. Заставна  

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01.07.2004 року №1952-ІV, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1127 від 25.12.2015 року, 

розглянувши заяву гр.Колісник Ганни Василівни, котра проживає в м.Заставна 

по вул.Бажанського, 38/2, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Виокремити в окремий господарський номер квартиру №2 по 

вул.Бажанського, 38 в житловий будинок № 38 Б по вул.Бажанського в 

м.Заставна. 

 

2. Присвоїти поштову адресу житловому будинку № 38 Б по 

вул.Бажанського в м.Заставна Чернівецької області.  

 

3. Гр. Колісник Ганні Василівні із співвласниками здійснити державну 

реєстрацію права власності на житловий будинок по вул.Бажанського, 38 Б в 

м.Заставна Чернівецької області згідно чинного законодавства. 

 

4. Рекомендувати гр. Колісник Г.В. виготовити та встановити аншлаг з 

назвою вулиці та номерним знаком на об’єкт нерухомого майна. 
 

  



 

 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 66/3 

від 05 червня 2019 року 

м. Заставна  

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01.07.2004 року №1952-ІV, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1127 від 25.12.2015 року, 

розглянувши заяву гр.Дерів Євдокії Василівни, котра проживає в м.Заставна по 

провул.Стуса, 2, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Перевести квартиру в одноквартирному будинку в житловий будинок №2 

по провул.Стуса в житловий будинок. 

 

2. Присвоїти поштову адресу житловому будинку № 2 по провул.Стуса в 

м.Заставна Чернівецької області.  

 

3. Гр. Дерів Євдокії Василівні із співвласниками здійснити державну 

реєстрацію права власності на житловий будинок по провул.Стуса, 2 в 

м.Заставна Чернівецької області згідно чинного законодавства. 

 

4. Рекомендувати гр. Дерів Є.В. виготовити та встановити аншлаг з назвою 

вулиці та номерним знаком на об’єкт нерухомого майна. 
 

 

 


