
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27.04.2021 року  №97 

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:
1.1.   старостою сіл   Киданці,   Стриївка,  Травневе –  індекс  1-  порядковий  номер  запису
нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

1.2  старостою сіл  Максимівка,  Чагарі-Збаразькі,  Гори-Стрийовецькі,  Грицівці, Кретівці  -
індекс 2- порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
1.3  старостою сіл  Нижчі Луб’янки,  Вищі Луб’янки,  Новий Рогівець  - індекс 3- порядковий
номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
1.4   старостою сіл  Синява, Синягівка,  Шили,  Добромірка,  Діброва  - індекс 4- порядковий
номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
1.5   старостою  сіл   Красносільці,   Розношинці,  Капустинці,   Мусорівці,  Зарудечко,
Капустинський Ліс, Малий Глибочок  - індекс 5- порядковий номер запису нотаріальної дії у
реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
1.6  старостою сіл   Шимківці,  Решнівка,  Шили (Лановецького району), с. Карначівка   -
індекс 6- порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
1.7 старостою сіл  у  Колодно,  Болязуби, Глинчуки;   - індекс 7- порядковий номер запису
нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;
1.8    старостою  сіл   Доброводи,   Чумалі,   Опрілівці,   Новики,   Зарубинці   -  індекс  8-
порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; 
1.9   старостою сіл  Чернихівці,   Івашківці,   Ліски.   -  індекс  9-  порядковий номер запису
нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;  ;
1.10  старостою сіл Гніздичне,  Хоми,  Чеснівський Раковець,  Заруддя,  Витківці,  Олишківці
- індекс 10- порядковий номер запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних
дій;   
1.11   старостою сіл   Кобилля,  Іванчани,  Мала Березовиця  - індекс 11- порядковий номер
запису нотаріальної дії у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій . 

Головуючий засідання
(секретар ради)                                                                                     Р.П.Напованець
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