
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 121/1 

від 27 серпня 2019 року 

м. Заставна  

 

 

Про присвоєння поштової  

адреси земельній ділянці 

 

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. Баєтул Світлани Василівни, котра проживає в м.Заставна 

по вул.Незалежності, 1 Б/7, про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), що належить їй на праві приватної власності, 

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 земельній ділянці площею 0,0411 га, 

кадастровий номер якої 7321510100:03:004:0232, що розташована по 

вул.Підгірній, 2 в м.Заставна Чернівецької області.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Дробчака С.С.  

 



 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 121/2 

від 27 серпня 2019 року 

м. Заставна  

 

 

Про присвоєння поштової  

адреси земельній ділянці 

 

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. Баєтул Світлани Василівни, котра проживає в м.Заставна 

по вул.Незалежності, 1 Б/7, про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), що належить їй на праві приватної власності, 

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 земельній ділянці площею 0,0589 га, кадастровий 

номер якої 7321510100:03:004:0233, що розташована по вул.Підгірній, 2 А в 

м.Заставна Чернівецької області.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Дробчака С.С.  

 


