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

Р І Ш Е Н Н Я  

14 травня 2019 року                                                                                        № 

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 окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324510100:01:004:0037 – вул. Молодіжна № 14А м. Сторожинець Чернівецької області, власником якого є Шевчук Ірина Сільвестрівна (попередня адреса:  вул. Молодіжна, 14 м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

2. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324510100:01:004:0025 – вул. Нікітіна № 18А м. Сторожинець Чернівецької області, власником яких є Гречка Мирослава Петрівна та Гречка Юрій Ярославович (попередня адреса: вул. Нікітіна, 14 м.Сторожинець Чернівецька обл.).

3. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером   7324510100:01:003:0449,   складається  з   приміщення   в   житловому
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будинку (літ. А-І): коридор 1-1 площею 4,30 м2; кухня 1-2 площею 5,10 м2; кімната 1-3 площею 21,60 м2; ганок (літ. а); підвал (літ. Пд); гараж (літ. В); вбиральня (літ. Е); літній душ (літ. Є); ворота з хвірткою № 1; огорожа № 3; огорожа № 4; криниця № 6, що становить 43/100 частки нерухомого майна і належить Мелік’ян Володимиру Пандухтовичу: вул. Коперника № 7 м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса – вул. Коперника, 7 м.Сторожинець Чернівецька обл.).

4. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером  7324510100:01:003:0449, складається з приміщення в житловому будинку (літ. А-І): кімната 2-3 площею 14,80 м2; кімната 2-4 площею 18,30 м2; прибудовою (літ. А1-І) площею 11,50 м2; літня кухня (літ. Б); сарай (літ. Г); вбиральня (літ. Д); ворота з хвірткою №2; огорожа №3; огорожа №4; криниця №5, що становить 57/100 частки нерухомого майна і належить Мелікян Наталі Миколаївні – вул. Коперника № 7а м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. Коперника, 7 м.Сторожинець Чернівецька обл.).


5. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324580500:03:001:0032 – вул. Довбуша № 14Д с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька область, власником якого є Марфюк Інна Валеріївна (попередня адреса: вул. Довбуша с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

6. Присвоїти окремі поштову адреси нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324510100:04:001:0423 (попередня адреса: вул. Матросова, 20/2 м.Сторожинець), власником якої є Ніку Леонора Георгіївна:
 – вул. Матросова № 20/2 м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну, розташованому на земельній ділянці площею 0,0309 га;
– вул. Матросова № 20А м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну, розташованому на земельній ділянці площею 0,0361 га.

7. Уточнити окрему поштову адресу частині житлового будинку, що складається з наступних приміщень: коридору площею 4,40 м2; кімнати площею 11,20 м2; кімнати площею 14,70 м2; ванни площею 3,6 м2; кухні площею 5,40 м2; що становить 22/100 частки житлового будинку і належить Кордубан Ірині Василівні – вул. Б.Хмельницького № 55 кв.1 м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. Б.Хмельницького, 55 м.Сторожинець Чернівецька обл.).


8. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на  земельній  ділянці  для  будівництва   і   обслуговування   будівель  торгівлі з  
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кадастровим номером 7324510100:01:005:0525 – вул. Видинівського № 44Б м. Сторожинець Чернівецької області, власником якого є Тарновецька Наталя Василівна (попередня адреса:  вул. Видинівського м.Сторожинець Чернівецька обл.). 

9. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Садова, 11 м.Сторожинець району Чернівецької області – нерухомому майну, яке розташовано на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна  ділянка) з кадастровим номером 7324510100:02:001:0099, власником якого є Долинський Дмитро Дмитрович (попередня адреса: вул.Садова м.Сторожинець Чернівецька обл.). 


10. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Зелена, 41 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) з кадастровим номером 7324584500:02:002:0562, власником якого є Приньковська Тетяна Іванівна (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. Сторожинецького міського голови                                     Матейчук І.Г.


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

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


