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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  

11 червня 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. 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 7324580500:03:001:0322 – вул. Головна № 90/3 с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька область, власником якого є Савчук Костянтин Дмитрович (попередня адреса: вул. Головна, 90 с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

2. 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 7324580500:01:003:0252 – вул. Б.Хмельницького № 3А (номер три літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька область, власником якого є Бартош Едуард Михайлович (попередня адреса: вул. Б.Хмельницького с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

3. 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 
продовження рішення виконавчого комітету №      від 11.06.2019 року

номером 7324580500:02:003:0195 – вул. Довбуша № 5 З (номер п’ять літера З) с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька область, власником якого є Попик Дмитро Миколайович (попередня адреса: вул. Довбуша с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

4. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке складається з частини житлового будинку (квартири № 1), загальною площею 123,20 кв.м, житловою площею 53,30 кв.м, господарських будівель і споруд, розташованих    на   земельній   ділянці   для   будівництва   і  обслуговування   жилого   будинку,  
господарських  будівель  та  споруд  з  кадастровим номером 7324510100:02:001:0692 власниками яких є Миглей Михайліна Іванівна  згідно Свідоцтва про право приватної власності на житло, виданого на підставі розпорядження органу приватизації № 946 від 26.12.1994 року, Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 03.11.2018 року приватним нотаріусом Сторожинецького районного нотаріального округу Чернівецької області Савчук Ю.В. за № 4458, Договору дарування 5/8 частин квартири, посвідченого  17.12.2018 року приватним нотаріусом Сторожинецького районного нотаріального округу Чернівецької області Сирбу Л.Б. за № 1795 – вул. Щастя (колишня назва – вул. 70 років Жовтня) будинок № 1/1 м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса – вул. 70 років Жовтня, 1/1 м.Сторожинець Чернівецької обл., вул. 70 років Жовтня, 1 кв. 1 м.Сторожинець Чернівецької 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 7324584500:02:002:0638 – вул. Зелена № 10А (номер десять літера А) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область, власником якого є Крупчак Ріта Олександрівна (попередня адреса: вул. Зелена с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

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


