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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 липня 2019 року                                                                                        № 121

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 7324584500:01:002:0154 – вул. Забагнянська № 32 (номер тридцять два) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область, власником якого є Пшебишевський Павло Петрович (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

2. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну, а саме: домогосподарству, яке належить Вакар Марії Іванівні згідно Договору про надання у безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку на праві приватної власності з числом кімнат від однієї до п’яти від 30.05.1960 року, реєстровий № 1375  – вул. Б.Хмельницького № 121 (номер сто двадцять один) м.Сторожинець Чернівецька область (попередня адреса: вул. Б.Хмельницького, 115а м.Сторожинець Чернівецька обл.). 
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3. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну, а саме: домогосподарству, яке належить Проданику Тодору Петровичу (спадкоємець – Зав’ялова Світлана Іванівна) згідно Договору на право будівництва будинку і безстрокового користування земельною ділянкою, посвідченого державним нотаріусом 19.03.1953 року, реєстровий № 1022  – вул. О.Кобилянської № 106 (номер сто шість) м.Сторожинець Чернівецька область (попередня адреса: вул. О.Кобилянської, 104 м.Сторожинець Чернівецька обл., вул. О.Кобилянської, 82а м.Сторожинець Чернівецька обл.).

4. 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 7324510100:04:001:0140 – вул. І.Вільде № 6-А (номер шість літера А) м.Сторожинець Чернівецька область, власником яких є Медведєва Алла Костянтинівна (спадкоємець – Григоришина Тетяна Костянтинівна). Попередня адреса: вул.І.Вільде, 6/1 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 7324510100:01:004:0800, яка сформована внаслідок об’єднання двох земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з кадастровими номерами 7324510100:01:004:0127, 7324510100:01:004:0428 – вул. Сагайдачного № 2-Б (номер два літера Б) м.Сторожинець Чернівецька область, власником яких є  Семенюк Василь Дмитрович (попередня адреса: вул. Сагайдачного, 2А, ІІ пров.Чернівецької б/н м.Сторожинець Чернівецька обл.).

6. Уточнити окрему поштову адресу нерухомому майну, а саме: домогосподарству, яке належить Панчуку Івану Костянтиновичу (спадкоємець – Панчук Олександр Іванович) згідно Договору про надання у безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку на праві приватної власності, посвідченого державним нотаріусом 19.06.1984 року, реєстровий № 879  – вул. Довбуша № 13а (номер тринадцять літера А) м.Сторожинець Чернівецька область (попередня адреса: вул. Довбуша, 13а м.Сторожинець Чернівецька обл., вул. Довбуша, 9 м.Сторожинець Чернівецька обл.).

7. 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 7324510100:03:007:0563, – вул. Чехова № 24 (номер двадцять чотири) м.Сторожинець Чернівецька область, власником яких є Токарюк Аркадій Іванович (попередня адреса: вул. Чехова м.Сторожинець Чернівецька обл.).
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8. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Головна, 14в (номер чотирнадцять літера «в») с.Стара Жадова 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 7324589500:04:002:0675, власником якого є Пилипко Мальвіна Олександрівна (попередня адреса: вул.Головна с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл., с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

9. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Молодіжна, 20з (номер двадцять літера «з») с.Дібрівка Сторожинецького району Чернівецької області – нерухомому майну (будівлі кузні), яка виділена в якості майнового паю згідно Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства серії ЧВ № 10/011937 від 15.04.2010 року Сабурі Івану Васильовичу (попередня адреса: вул.Молодіжна с.Дібрівка Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

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

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук


Підготував:
С.А.Шелємін


Погоджено:                  
П.М.Брижак

А.В.Сирбу

М.В.Мязін

В.М.Няйко






