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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  

12 червня 2018 року                                                                                 № 108

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. Уточнити поштову адресу – вул. Київська, 4 м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну – житловому будинку, який належить Івончаку Степану Іллічу згідно Договору купівлі продажу від 18.06.1974 року, реєстровий № 2417 та Договору купівлі продажу від 12.03.1974 року, реєстровий № 825 (попередня адреса - вул. Київська, 12 м.Сторожинець Чернівецької області).

2. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. І.Крейтера, 26а м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну – житловому будинку літ Б-ІІ (згідно технічного паспорта, виготовленого 28.03.2018 року КП «Сторожинецьке РБТІ»), забудовником якого є Савка Марина Іванівна (попередня адреса – вул.Крейтера м.Сторожинець).
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3. Присвоїти поштову адресу – вул. Чаплигіна, 2е м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну – земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324510100:03:002:0027, які належать Унгурян Родіці Іллівні (попередня адреса - вул. Чаплигіна, 2Б м.Сторожинець Чернівецької області).

4. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Шевченка, 19а м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну – житловому будинку літ Б-ІІ (згідно технічного паспорта, виготовленого 28.03.2018 року КП «Сторожинецьке РБТІ»), забудовником якого є Ончу Яна Василівна згідно Акту фактичного користування між співвласниками в будинковолодінні, розташованому в м.Сторожинець по вул. Шевченка № 19 – вих. № 95 від 14.05.2018 року (попередня адреса – вул.Шевченка, 19 м.Сторожинець).

5. Уточнити поштову адресу – вул. Річкова, 27 с.Бобівці Сторожинецького Чернівецької області – нерухомому майну – житловому будинку, який розташовано на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324581000:01:001:0170, які належать Мельничуку Михайлу Васильовичу (попередня адреса - вул. Річкова, 27С с.Бобівці Сторожинецького Чернівецької області).

6. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Амурська, 60а м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну – магазину загальною площею 46,90 кв.м, власником якого є Іванов Ігор Віталійович згідно Свідоцтва про право власності, індексний номер: 33807002 від 18.02.2015 року (попередня адреса – вул.Амурська, 56 м.Сторожинець).

7. Присвоїти поштову адресу – ІІ пров. Зарічний, 8Б с.Банилів-Підгірний Сторожинецького Чернівецької області – земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324580500:01:003:0290, яка належать Мельничуку Юрію Миколайовичу (попередня адреса - вул. Зарічна, с.Банилів-Підгірний Сторожинецького Чернівецької області).

8. Уточнити поштову адресу – вул. Б.Хмельницького, 59А м.Сторожинець Чернівецької області – 62/100 ідеальної частки житлового будинку, що розташований на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324510100:04:001:0233, які належать Тимофієвій Марії Дмитрівні, Тимофієвій Катерині Дмитрівні, Тимофієву Станіславу Дмитровичу, Тимофієву Дмитру Геннадійовичу, Тимофієвій   Тетяні   Василівні   згідно   Свідоцтва   про   право   власності  від 
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11.07.2002 року, виданого на підставі рішення виконкому № 43 від 09.07.2002 року.

9. Уточнити поштову адресу – пров. Шкільний с.Слобода-Комарівці Сторожинецького Чернівецької області – земельним ділянкам для особистого селянського господарства з кадастровими номерами 7324588300:01:004:0153 та 7324588300:01:004:0154, які належать Косован Світлані Олександрівні (попередня адреса - пров. Шкільний, 9 с.Слобода-Комарівці Сторожинецького Чернівецької області).

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

Т.в.о.Сторожинецького міського голови                                  І.Г.Матейчук    


Виконавець:

А.Д.Вітюк
Погоджено:                  
П.М.Брижак

В.А.Абрамчук

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


