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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  

09 квітня 2019 року                                                                                        № 56

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 квартири, власниками якої є Войтевич Олена Леонтіївна, Войтевич Василь Петрович, Войтевич Юлія Василівна, Войтевич Віра Василівна згідно Свідоцтва про право приватної власності на житло, виданого на підставі розпорядження органу приватизації № 1702 від 16.04.1999 року, - вул. Щастя (колишня назва – вул. 70 років Жовтня) будинок № 6, квартира № 1 м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса – вул. 70 років Жовтня, 7/1 м.Сторожинець Чернівецької обл.).

2. Уточнити поштову адресу квартири, загальною площею  власниками якої є Плєшков Сергій Анатолійович згідно Договору довічного утримання від 26.12.1995 року (реєстраційний номер № 22173308) - вул. Карюкіна будинок № 3, квартира № 3 м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса – вул. Карюкіна будинок № 3 квартира № 2 м.Сторожинець).

3. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Готарська, 25Д с. Зруб-Комарівський Сторожинецького району Чернівецької області – нерухомому майну, яке розташовано на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна  ділянка) з 
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кадастровим номером 7324583200:03:002:0430, забудовником якого є Лупан Софія Миколаївна (попередня адреса – вул.Готарська с.Зруб Комарівський Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

4. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Лісова, 79А с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області – нерухомому майну, яке розташовано на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), забудовником якого є Гуцуляк Ілля Васильович (попередня адреса – вул.Лісова, 81 с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

5. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Чкалова, 36А м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну, яке належить Миронюк Ніні Іллівні згідно договору дарування ВММ/089669/3610, виданого 10.12.2009 року (реєстраційний номер - 29018949), попередня адреса – вул.Чкалова,36 м.Сторожинець Чернівецька обл.

6. Внести зміни у рішення виконавчого комітету міської ради № 13 від 09.01.2019 року, уточнивши поштову адресу розташування торгових павільйонів, а саме: замінити у пунктах 1 та 2 рішення слова – «по вул.І.Вільде» на слова – «по пров.Б.Хмельницького». 

7. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну – житловому будинку та земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) – вул. Кобилянська № 65 м. Сторожинець Чернівецької області, власником якої є Логін Денис Валерійович згідно Догвору дарування житлового будинку від 20.10.2009 року (попередня адреса – вул. Кобилянська, 25 м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

8. Присвоїти окремі поштові адреси реконструйованому та зданому в експлуатацію нерухомому майну (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1), зареєстрована управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області 13.12.2018 року № ЧВ141183470859), власником якого є Зваричук Зіта Іллівна, а саме:
– вул. 28 червня № 8 квартира № 1 м. Сторожинець Чернівецької області – трикімнатній квартирі, загальною площею 121,80 кв.м, житловою площею 57,20 кв.м (попередня адреса – вул.28 червня № 8 м.Сторожинець Чернівецька обл.; вул. 28 червня № 6-а м.Сторожинець Чернівецька обл.). 
– вул. 28 червня № 8 м. Сторожинець Чернівецької області – магазину, загальною площею 44,90 кв.м, торговою площею – 36,90 кв.м (попередня адреса –вул.28 червня № 8 м.Сторожинець Чернівецька обл.; вул. 28 червня № 6-а м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

9. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке складається з 58/100  житлового  будинку  літ.А-І,   загальною  площею  53,40  кв.м,  житловою 
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площею 40,70 кв.м, сараю літ. Б – вул. Чернівецька № 65А м. Сторожинець Чернівецької області, власником яких є Ягнич Володимир Іванович згідно рішення Сторожинецького районного суду від 11.09.2017 року по справі №723/2280/17 (попередня адреса – вул.Чернівецька № 65 м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

10. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке складається з частини житлового будинку (квартири № 1), загальною площею 37,80 кв.м, житловою площею 13,40 кв.м, господарських будівель і споруд, розташованих    на   земельній   ділянці   для   будівництва   і  обслуговування   жилого   будинку,  
господарських  будівель  та  споруд  з  кадастровим номером 7324510100:01:005:0244 – вул. Першотравнева № 8А м. Сторожинець Чернівецької області, власником яких є Байкова Неля Іванівна (попередня адреса – вул. Першотравнева № 8 кв.1 м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

11. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну – земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324510100:01:004:0701 – вул. Нікітіна № 2А м. Сторожинець Чернівецької області, власником якої є Скицько Владислав Петрович (попередня адреса –вул. Копайгородська м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

12. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке належить Багрію Івану Вікторовичу: 
– квартира № 3, будинок № 1 вул. Недужка м.Сторожинець – квартирі, загальною площею 68,80 кв.м, житловою площею 32,10 кв.м (попередня адреса –вул. Недужка № 1 кв. № 4 м.Сторожинець Чернівецька обл.);
– квартира № 4, будинок № 1 вул. Недужка м.Сторожинець – квартирі, загальною площею 58,60 кв.м, житловою площею 17,30,  реєстраційний номер обєкта нерухомого майна – 1581024373245 (попередня адреса –вул. Недужка № 1 кв. № 3 м.Сторожинець Чернівецька обл.).

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук

Підготував:
А.Д.Вітюк
Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


