
КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

29.07.2021                                    м.Ковель                                                       №10/12

Про призначення  відповідальних осіб
за вчинення нотаріальних дій

Відповідно до Цивільного кодексу України, ст.ст.1, 37 Закону України
«Про  нотаріат»,  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій  посадовими  особами
органів місцевого самоврядування, що затверджений Наказом Міністерства
юстиції  України від 11.11.2011 № 3306/5,  враховуючи рішення Ковельської
міської  міської  ради  від  25.02.2021р.  № 5/111  «Про  затвердження  старост
Ковельської  територіальної  громади»,   від  04.03.2021р.  №  6/4  «Про
затвердження старост Ковельської територіальної громади»,  керуючись  ст.
54-1, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.Уповноважити посадових осіб місцевого самоврядування:
1)  старосту  сіл  Білин,  Колодниця  –  Бородія  Петра  Віталійовича  на

вчинення  нотаріальних  дій,  передбачених  ст.  37  Закону  України  «Про
нотаріат», на території сіл Білин, Колодниця.

2)  старосту  сіл  Городилець,  Ружин,  Клевецьк  –  Корнійчука  Ігоря
Павловича на вчинення нотаріальних дій, передбачених ст. 37 Закону України
«Про нотаріат», на території сіл Городилець, Ружин, Клевецьк.

3) старосту сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любче –
Трофимчук  Юлію  Володимирівну  на  вчинення  нотаріальних  дій,
передбачених  ст.  37  Закону  України  «Про  нотаріат»,  на  території  сіл
Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любче.

4) старосту сіл Зелена, Воля-Ковельська – Борку Анатолія Юрійовича
на  вчинення  нотаріальних  дій,  передбачених  ст.  37  Закону  України  «Про
нотаріат», на території сіл Зелена, Воля-Ковельська.

2.  Зобов’язати посадових осіб, що зазначені у пункті 1 цього рішення,
вчиняти  нотаріальні  дії  у  відповідності  до  положень  Цивільного  кодексу
України, Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних
дій  посадовими  особами  органів  місцевого  самоврядування,  що
затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5.



3. Довести дане рішення  до відома старост сіл визначених у п.1 даного
рішення.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з  питань  дотримання  прав  людини,  депутатської  діяльності  та  етики,
законності і правопорядку, конфлікту інтересів (Мілінчук А.В.).

Секретар ради                                                                   Оксана БАГНОВА
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