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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  

13 серпня 2019 року                                                                                        № 142

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", Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27.03.2019 року «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», ст. 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
            
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:03:006:0226 по вул.Б.Хмельницького у м.Сторожинець, яка належить Жовтобрюх Марії Миколаївні, наступним чином:
- майну, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:03:006:0271 - вул.Б.Хмельницького, 150 м.Сторожинець:
- майну, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:03:006:0272 - провулок Крилова, 6Б (номер шість літера Б) м.Сторожинець.

2. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці з кадастровим номером 7324585500:01:008:0293   по   вул.  Ясенській,  2  у  с.  Ясени   Сторожинецького 
району Чернівецької області, та належать Федоряк Олені Ярославівні: 
- майну, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1308 га, - с.Ясени вул. Ясенська, 2А (номер два літера А);
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- майну, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1192 га - с.Ясени вул.Ясенська, 2 (номер два).

3. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці по вул. Юрія Дрогобича (колишня назва вул. С.Лазо, 25) у м. Сторожинець Чернівецької області, наступним чином:
- № 1 площею 0,0406 га м.Сторожинець вул. Юрія Дрогобича, 25 (номер двадцять п’ять);
- № 2 площею 0,0360 га м.Сторожинець вул. Юрія Дрогобича, 25А (номер двадцять п’ять літера А), на вказаній ділянці розташовано 41/100 житлового будинку, який належить Кирчу Лідії Миколаївні згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 26.08.2004 року (зареєстроване у реєстрі за № 965).

4. Уточнити поштову адресу нерухомому майну (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:01:005:0516 по вул.Соборній, 23 у м.Сторожинець, забудовником якої є Марченко Вікторія Владиславівна (Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ЧВ 061141630461), - м.Сторожинець вул.Соборна, 23В (номер двадцять три гараж літ.В).

5. Уточнити поштову адресу нерухомого майна, а саме: квартирі № 5,  яка сформована внаслідок приєднання до існуючої площі (загальна площа – 32,10 кв.м, житлова площа – 19,00 кв.м) житлової кімнати площею 12,40 кв.м (26/100 частин сусідньої квартири № 4 по вул.Чернівецькій, 70 у м.Сторожинець Чернівецької області), власником яких є Луговий Олег Олексійович згідно Договору купівлі-продажу квартири від 18.07.2019 року (зареєстрований у реєстрі за №939) та Договору купівлі-продажу 26/100 ідеальної частки квартири від 18.07.2019 року (зареєстрований у реєстрі за № 942) - м.Сторожинець вул.Чернівецька,70 кв. № 5 (будинок номер сімдесят квартира номер п’ять).
Вважати квартиру № 5 по вул.Чернівецькій буд. № 70 у місті Сторожинець двокімнатною із загальною площею 44,50 кв.м, житловою площею – 31,40 кв.м.

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке належить Мазур Людмилі Дмитрівні згідно Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 10.11.2014 року, реєстровий № 9742 та складається з 6/100 ідеальної частки будинку по вул. Чернівецькій, 2  у м.Сторожинець (одна ізольована  кімната площею 24,70 кв.м) – м.Сторожинець вул. Чернівецька, 2Б (номер два літера б), попередня адреса: вул.Чернівецька, 2 м.Сторожинець Чернівецька обл.
Затвердити розпорядження  № 474 від 30.07.2019 року.

7. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:01:005:0320, що належить  Федорюку Денису Степановичу, – вул. Видинівського, 46А (будинок номер сорок шість літера А).м.Сторожинець (попередня адреса: вул.Видинівського, 44а м.Сторожинець).
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8. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке належить Семенову Олександру Васильовичу згідно Дублікату договору дарування від 03.07.1992 року (зареєстрований у реєстрі за № 2077) і складається із 60/100 частин ідеальної частки житлового будинку, до складу яких входять: житлові та допоміжні приміщення, що розташовані на першому поверсі двоквартирного житлового будинку з окремим виходом на коридор, а саме: кухня 1-1 пл. 16,30 м2, комора 1-2 пл. 4,20 м2, ванна кімната 1-3 пл. 3,10 м2, кімната 1-4 пл. 17,70 м2, кімната 1-5 пл. 22,50 м2, комора 1-6 пл. 3,10 м2 загальною площею 66,90 м2 житловою площею 40,20 м2 - м.Сторожинець вул.Б.Хмельницького, 33 квартира № 1 (будинок номер тридцять три квартира номер один).

9. Прошу присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке належить Козаку Степану Нектаровичу знаходиться на розподіленій земельній ділянці з кадастровим номером 7324585500:01:008:0355 по вул. Підсопігорянській, 21 у с. Костинці Сторожинецького району Чернівецької області:
-  площею 0,1623 га с.Костинці вул. Підсопігорянська, 21А;
- площею 0,0877 га с.Костинці вул. Підсопігорянська, 21.

10. Відмовити Дроздову Іларіону Анатолійовичу у задоволенні заяви про присвоєння поштової адреси 56/100 частинам нежитлової будівлі по вул.28 червня, 1 у м.Сторожинець.

11. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324583200:03:002:0420, власником якого є  Сумарюк Степан Ігорович, - с.Зруб-Комарівський вул. Тисівська, 22Б (номер двадцять два літера Б), попередня адреса – вул.Тисівська с.Зруб-Комарівський Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

12. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.


СЕКРЕТАР СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ                                                                             І.Г.МАТЕЙЧУК      


Підготував:
А.Д.Вітюк


Погоджено:                  
П.М.Брижак

М.В.Мязін

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу





