
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 22 грудня 2020 року         № 66 

 

Про покладання обов’язків із вчинення 

нотаріальних дій  

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про нотаріат», виконавчий комітет  

 

в и р і ш и в: 

 

1.Уповноважити Глуханюка Назарія Ігоровича, який виконує обов’язки старости на 

території  Назавизівського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

2.Уповноважити  Карманського Василя Івановича, який виконує обов’язки старости на 

території  Верхньомайданського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

3.Уповноважити  Половка Василя Юрійовича, який виконує обов’язки старости на 

території  Гвіздського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як посадову 

особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною 

першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

4.Уповноважити  Дем'яніва Івана Андрійовича, який виконує обов’язки старости на 

території  Краснянського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

5.Уповноважити  Зварича Ярослава Миколайовича, який виконує обов’язки старости на 

території  Лоївського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як посадову 

особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною 

першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

6.Уповноважити  Дубіщака Любомира Адамовича, який виконує обов’язки старости на 

території  Стримбівського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

7.Уповноважити  Огерука Ярослава Васильовича, який виконує обов’язки старости на 

території  Ліснотарновицького старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

8.Уповноважити  Івасика Степана Юрійовича, який виконує обов’язки старости на 

території  Молодківського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як 

посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 



9.Уповноважити  Глинчака Олега Івановича, який виконує обов’язки старости на території  

Парищенського старостинського округу  Надвірнянської міської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою 

статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

10. Повноваження, перелічені у п.1-9 цього рішення, можуть вчинятися лише на території 

сіл, у яких особа повноважна виконувати обов’язки старости відповідно до рішень 

Надвірнянської міської ради № 23-2/2020 від 08.12.2020 "Про утворення старостинських 

округів" та №26-2/2020 від 08.12.2020 "Про затвердження старост". 

11.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрійович З.М. 

 


