
 

 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від.04.2021 року  № 

 
Про присвоєння індексів 

реєстрів для реєстрації нотаріальних 

дій 
 

     З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій старостами сіл Збаразької 

міської територіальної громади, керуючись п.п. 5 п."б" ч.1 ст. 38 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 37, 52 Закону України «Про нотаріат», наказу 

Міністерства юстиції України від 25.10.2016р. №3058/5 «Про внесення змін до Порядку 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», 

виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти реєстрам для реєстрації нотаріальних дій старостами сіл Збаразької  

міської територіальної громади, а саме: 

1.1. Гіжовська Надія Миколаївна староста сіл  – індекс 1- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.2 Кушнір Оксана Петрівна староста сіл - індекс 2- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.3 Гвязда  Ольга Дмитрівна староста сіл - індекс 3- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.4  Теребецький Віталій Ярославович староста сіл - індекс 4- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.5 Ничка Михайло Юрійович староста сіл - індекс 5- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.6 Шульга Павло Володимирович староста сіл - індекс 6- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.7 Горбоніс Ігор Романович староста сіл - індекс 7- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.8 Мних Ігор Андрійович  староста сіл - індекс 8- порядковий номер запису нотаріальної 

дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 

1.9 Бойко Роман Васильович староста сіл - індекс 9- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;  ; 

1.10 Макух Андрій Дмитрович староста сіл - індекс 10- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;    

1.11 Польовий Петро Ярославович староста сіл - індекс 11- порядковий номер запису 

нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій . 

 

 

Збаразький міський голова                                           Р.С. Полікровський 
 

 



 
 

 


