
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 99/1 

від 24 липня 2019 року  

м. Заставна  

 

 

Про присвоєння поштової адреси  

 

 

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 від 25.12.2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

розглянувши заяву гр. Ільчук Валентини Василівни, котра проживає в 

м.Заставна по вул.Шевченка, 4/1, про присвоєння поштової адреси гаражу, 

керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна у місті Заставна, затвердженим рішенням сесії 

Заставнівської міської ради №167/8-ІІ-2016 від 10.06.2016 року, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – гаражу, що 

розташований по вул.Шевченка, 4 А в м. Заставна Чернівецької області. 

2. Гр. Ільчук Валентині Василівні здійснити державну реєстрацію права 

власності на гараж по вул.Шевченка, 4 А в м.Заставна Чернівецької області 

згідно чинного законодавства. 

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

 

 

 



 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 99/2 

від 24 липня 2019 року  

м. Заставна  

 

 

Про присвоєння поштової адреси  

 

 

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 від 25.12.2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

розглянувши заяву гр. Ільчука Олега Дмитровича, котрий проживає в 

м.Заставна по вул.Шевченка, 2/11, про присвоєння поштової адреси гаражу, 

керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна у місті Заставна, затвердженим рішенням сесії 

Заставнівської міської ради №167/8-ІІ-2016 від 10.06.2016 року, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – гаражу, що 

розташований по вул.Шевченка, 2 А в м. Заставна Чернівецької області. 

2. Гр. Ільчуку Олегу Дмитровичу здійснити державну реєстрацію права 

власності на гараж по вул.Шевченка, 2 А в м.Заставна Чернівецької області 

згідно чинного законодавства. 

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ганяк Л.В. 

 

 

 


