
 

                                                                     УКРАЇНА 

 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

                     Р І Ш Е Н Н Я              

                                             (перша   (19)   сесія  сьомого  скликання) 

від 16    січня   2018  року 

 м. Городня 

 

Про покладання обов’язків  

із вчинення  

нотаріальних дій  

 

  Відповідно до статей 140, 143 Конституції України, статей 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про нотаріат»,   міська  рада   

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

 1. Уповноважити Холій  Валентину  Ваилівну, яка виконує обов’язки старости села 

Бутівка, села  Здрягівка,  села  Слобода   Бутівської  сільської  ради Городнянського  

району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

   

 2. Уповноважити   Коваленко  Валентина  Івановича, який виконує обов’язки 

старости села Гніздище,  села Горошківка,  села  Стовпівка  Гніздищенської  сільської  

ради   Городнянського  району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах 

старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

  

 3. Уповноважити Мамай  Ніну  Андріївну, яка виконує обов’язки старости села 

Дроздовиця,  села  Будище,  села Диханівка   Дроздовицької  сільської  ради   

Городнянського  району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

   

 4. Уповноважити Колодьку  Сергія  Михайловича, який виконує обов’язки старости 

села  Конотоп  Конотопської  сільської   ради  Городнянського району  Чернігівської  

області (до обрання на перших виборах старости): 

 - як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

   

 5. Уповноважити Авраменко  Олександра  Єгоровича, який виконує обов’язки 

старости села Кузничі,  селища  Зелене  Кузницької  сільської  ради  Городнянського 

району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

   

 6. Уповноважити Куцу  Людмилу  Василівну, яка виконує обов’язки старости села 

Моложава,  села Залісся,  села Невкля,  села  Картовецьке,  села  Лютіж,  села 



Минаївщина,   села Перерост,  села  Студенець,  села  Черецьке  Моложавської  сільської  
ради  Городнянського району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах 

старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

  

 7.Уповноважити Руденка  Сергія  Володимировича, який виконує обов’язки 

старости села  Мощенка,  села Гасичівка,  села  Сутоки   Мощенської  сільської  ради  на  

Руденка  Сергія  Володимировича, Мощенського сільського  Городнянського  району  

Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

  

 8. Уповноважити П’ятковську  Надію  Василівну, яка виконує обов’язки старости   

села  Пекурівка Пекурівської  сільської  ради  Городнянського  району  Чернігівської  

області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

  

 9.Уповноважити Науменко  Діану  Анатоліївну, яка виконує обов’язки старости 

села  Полісся  Поліської  сільської  ради   Городнянського  району  Чернігівської  області 

(до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

           10.Уповноважити Голована  Юрія  Васильвича, який виконує обов’язки старости 

села  Сеньківка,  села  Берилівка   Сеньківської  сільської  ради   Городнянського  району  

Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

 

           11.Уповноважити  Деблика  Василя  Миколайовича, який виконує обов’язки 

старости села  Солонівка  Солонівської  сільської  ради    Городнянського  району  

Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

 

           12.Уповноважити Юрченка  Олександра  Петровича, який виконує обов’язки 

старости села  Смичин,  села  Дібрівне   Смичинської  сільської   ради   Городнянського  

району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

 

           13.Уповноважити  Червяка  Юрія  Миколайовича, який виконує обов’язки старости 

села  Хотівля,  села  Травневе   Хотівлянської  сільської  ради   Городнянського  району  

Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

 

          14.Уповноважити  Ткаченка  Олександра Яковлевича, який виконує обов’язки 

старости села  Хрипівка,  села  Півнівщина,  села  Політрудня Хрипівської  сільської  ради  

Городнянського  району  Чернігівської  області (до обрання на перших виборах старости): 

 -  як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат». 

 

Міський голова         А.І.Богдан 


