
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 травня 2020 року                  м. Заставна                                              № 55/1 

 

Про 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 

клопотання Заставнівської РССТ від 12.03.2020 року вх. №253-ю,  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 нежитлове приміщення 

1 адмінбудинку з господарськими будівлями та спорудами, котре знаходиться 

по вул.Чорновола, 30 в м.Заставна. 

2. Присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню 1 адмінбудинку 

з господарськими будівлями та спорудами: вул.Чорновола, 30, місто Заставна 

Чернівецької області. 

3. Заставнівській районній спілці споживчих товариств здійснити 

державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення адмінбудинку 

з господарськими будівлями та спорудами по вул.Чорновола, 30 в м.Заставна 

Чернівецької області згідно чинного законодавства. 

4. Голові правління Заставнівської районної спілки споживчих товариств 

Пашняк Г.А. виготовити та встановити аншлаг з назвою вулиці та номерним 

знаком на об’єкт нерухомого майна. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Василь РАДИШ 

 

 

 

 



 



 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 травня 2020 року                  м. Заставна                                               № 55/2 

 

Про 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.Хитика Тодора Васильовича, котрий проживає в 

м.Заставна по вул.Ювілейній, 18 А, 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 нежитлове приміщення 

2 (магазин – склад) по вул.Чорновола, 30 в м.Заставна. 

2. Присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню (магазину – 

складу) по вул.Чорновола № 30 А в м.Заставна Чернівецької області. 

3. Гр. Хитику Т.В. здійснити державну реєстрацію права власності на 

нежитлове приміщення (магазин – склад) по вул.Чорновола, 30 А в м.Заставна 

Чернівецької області згідно чинного законодавства. 

4. Гр. Хитику Т.В. виготовити та встановити аншлаг з назвою вулиці та 

номерним знаком на об’єкт нерухомого майна. 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 травня 2020 року                  м. Заставна                                               № 55/3 

 

Про розгляд заяв 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 12 Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Лучика 

Івана Івановича, котрий проживає в м.Заставна по вул.Пушкіна, 20, про 

закриття погосподарського номера, враховуючи свідоцтво про право на 

спадщину за законом №2783 від 12 березня 1996 року, акт обстеження 

домогосподарства від 26.05.2020 року, виконавчий комітет міської ради 

                           В И Р І Ш И В: 

1. Закрити погосподарський номер 20 по вулиці Пушкіна в м.Заставна у 

зв’язку з повною руйнацією житлового будинку, що був розташований в 

м.Заставна по вул.Пушкіна, 20. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


