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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

13 червня 2017 року                                                                                               №  88

Про впорядкування нумерації 
будинків, уточнення та 
присвоєння поштових адрес

Розглянувши заяви мешканців громади щодо уточнення та присвоєння поштових адрес, додані до заяв матеріали, з метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна, керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий поштовий номер) об'єктам нерухомого майна в місті Сторожинець, затвердженого рішенням VІ сесії    VІ скликання № 107/6-2011 від 12 травня 2011 року із змінами, внесеними рішенням ХХVІІІ сесії VІ скликання міської ради від 16 липня 2014 року     № 97-28/2014 "Про внесення змін до Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий поштовий номер) об'єктам нерухомого майна в м. Сторожинець", ст. 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
               
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324580500:03:005:0130, власником якої є Томнюк Іван Анатолійович - вул. Мічуріна, 7В с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області.

2. Присвоїти окрему поштову адресу земельній ділянці для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324584500:02:004:0075, власником якої є Красовський Дмитро Янович - вул. Лісова,42 с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області.

3. Присвоїти окрему поштову адресу торгово-офісним приміщенням, реконструйованим з квартири та торгово-офісних приміщень шляхом об’єднання (без зміни зовнішньої конфігурації будівлі), загальною площею 94,70 кв.м (Декларація про початок виконання будівельних робіт зареєстрована Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області 03.05.2017 року за № ЧВ 082171231490), власником яких є Хіміон Дмитро Анатолійович - вул. Чернівецька, 20/2 м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. Чернівецька, 20 кв.2,  м.Сторожинець, вул. Чернівецька, 20/2, вул. Чернівецька, 20 кв.4 м.Сторожинець, вул. Чернівецька, 20/4 м.Сторожинець).
Зобов’язати Хіміона Д.А. укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на підставі вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Присвоїти окремі поштові адреси нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), власником якої є Ленюк Кароль Ілліч:
- площею 0,0111 га, кадастровий номер 7324510100:01:005:0573 – вул. Соборна, 8 м.Сторожинець (попередня адреса: вул.Соборна, вул. Соборна,8, вул.Чапаєва, 8).
- площею 0,0369 га, кадастровий номер 7324510100:01:005:0574 – вул. Соборна, 8А м.Сторожинець (попередня адреса: вул. Соборна, вул. Соборна,8, вул.Чапаєва, 8).

5. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, а саме: одноповерховій нежитловій будівлі котельні - вул.Шевченка, 34А м.Сторожинець Чернівецької області.

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, а саме: гаражу, земельна ділянка для будівництва якого виділялася Воробцю Василю Костянтиновичу згідно рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради № 5 від 13 травня 1998 року (Дозвіл на будівництво господарських споруд від 29.06.1998 року) - провулок Соборний, 3Д/7  м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: пров.Чапаєва).

7. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 7324510100:01:004:0558, власником якої є Ганущак Сільвія Дмитрівна  –             вул. Сагайдачного, 19А м.Сторожинець (попередня адреса: вул.Сагайдачного).

8. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Приватне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» – вул. Чернівецька, 82Г м.Сторожинець (попередня адреса: вул.Чернівецька, 82).

9. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Абрамчука В.А.

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           М.М.КАРЛІЙЧУК
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