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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  

10 вересня 2019 року                                                                                  № 176

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. Уточнити поштову адресу нерухомому майну Сандуляка Сергія Івановича, а саме: 2866/10000 ідеальної частки нежитлових будівель по вул. Б.Хмельницького, 48а у м.Сторожинець Чернівецької області, до складу яких входять прохідна КТП літ.Б-І, підвал літ. Пд, склад літ.Г-І, вбиральня літ.Н, ворота № 2, огорожа №3,4, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:03:002:0431 - вул.Б.Хмельницького, 48 Б (номер сорок вісім літера Б) м.Сторожинець.

2. Уточнити поштову адресу нерухомому майну Доскалюка Михайла Васильовича, а саме: 7134/10000 ідеальної частки нежитлових будівель по вул. Б.Хмельницького, 48а у м.Сторожинець Чернівецької області, до складу яких входять заправочна літ.В-І, шиномонтаж літ. Д-І, прибудова літ.д, майстерня літ.Ж, підвал літ.Пд, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 7324510100:03:002:0430 – вул.Б.Хмельницького, 48А (номер сорок вісім літера А) м.Сторожинець.
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3. Об’єднати належні Стеранці Людмилі Анатоліївні кімнати у гуртожитку по вул. Гвардійській, 5 у м.Сторожинець Чернівецької області, а саме: 25-1 площею 19,90 кв.м, 24-1 площею 4.10 кв.м. 24-2 площею 3,10 кв.м., 24-3 площею 8,40 кв.м, 24-4 площею 16.30 кв.м, загальна площа кімнат становить 51,80 кв.м у блок кімнат з номером 24. Вважати поштовою адресою вказаних у цьому пункті кімнат - вул. Гвардійська № 5 кімнати № 24 (номер п’ять кімнати номер двадцять чотири) у м.Сторожинець Чернівецької області.

4. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке належить Романюку Миколі Дмитровичу та розташоване на земельній ділянці, яка виникне внаслідок об’єднання двох земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номерами: 7324510100:01:004:0812 (3-й пров.Довбуша), 7324510100:01:004:0747 (вул.Якобашвілі) у м.Сторожинець Чернівецька обл. - 3-й пров.Довбуша № 2А (номер два літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл.

5. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке належить Савчуку Михайлу Івановичу та розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером:  7324510100:03:002:0434 по вул. Чаплигіна  у м. Сторожинець Чернівецької області – вул. М.Вовчка № 1А (номер один літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл.

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці по вул. Ватутіна, 25 у м.Сторожинець Чернівецької області, та належать Ілюку Михайлу Павловичу: 
- майну, що знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером:  7324510100:02:001:0323 – вул. Ватутіна № 25/1 (номер двадцять п’ять дріб один) м.Сторожинець Чернівецька обл. 
- майну, що знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером:  7324510100:02:001:0322 – вул. Ватутіна № 25А (номер двадцять п’ять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. 

7. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке належить Кордубан Світлані Василівні та розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером:  7324510100:01:003:0280 по ІІІ провулку Вишневому  у м. Сторожинець Чернівецької області – ІІІ провулок Вишневий № 5А (номер п’ять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл.

8. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, а саме: автогаражу, який побудував Козак Іван Іванович (рішення виконавчого комітету міської ради № 3 від 11.03.1999 року «Про надання дозволу на будівництво автогаражу») – провулок Соборний № 3В/19 (номер три літера В дріб дев’ятнадцять) м.Сторожинець Чернівецька обл.
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9. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Синиця Олександр Віорелович, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324580500:02:004:0192 – вул. Головна № 266А (номер двісті шістдесят шість літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул. Головна с.Банилів-Підгірний Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

10. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Старцева Наталія Вікторівна, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324589500:04:002:0650 – вул. Шевченка № 2а (номер два літера А) с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул. Шевченка с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

11. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Чміль Віталій Борисович, яке знаходиться на земельній ділянці для комерційного використання з кадастровим номером 7324584500:02:002:0290, - вул. Заводська, 12 (номер дванадцять) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл. (попередня адреса – вул.Заводська, 12А с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.). 

12. Заяву Красовської Марії Йосифівни не задовольняти, у зв’язку із  відсутністю розбіжностей у правовстановлюючих документах на квартиру № 7 по вул. Шевченко № 2 у с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області.
 
13. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке належить Чернявській Ірині Олександрівні та розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номерами:  7324510100:03:007:0111 по - вул. Колгоспна № 16Г (номер шістнадцять літера Г) у м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. Колгоспна №3 м. Сторожинець Чернівецької області, вул. Колгоспна м. Сторожинець Чернівецької області).

14. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Чабан Михайло Іванович, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  та споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324589500:04:008:0016 – вул. Лісова № 35 (номер тридцять п’ять) с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул. Зрубська, 533 с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл.).

15. Затвердити схему розташування авто гаражів по провулку Соборному № 2 у м.Сторожинець Чернівецької області (схема додається).
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16. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого  є Піта  Людмила Іванівна, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324583200:03:001:0289 – вул. Молодіжна № 42А (номер сорок два літера А) с.Зруб-Комарівский Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул. Молодіжна с. Зруб-Комарівський Сторожинецький район Чернівецька обл.).

17. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, замовником будівництва якого є Комунальне некомерційне підприємство «Сторожинецька центральна районна лікарня» (повідомлення про початок виконання будівельних робіт ЧВ № 061191331322 від 25.04.2019), а саме: новозбудованій аптеці та пункту приймання і забору аналізів, які розташовані на земельній ділянці для будівництва і обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги з кадастровим номером 7324510100:01:005:0394 по вул. Видинівського № 22 у м. Сторожинець Чернівецької області:
– аптеці – вул. Видинівського № 22Д/1 (номер двадцять два літера Д дріб один) м.Сторожинець Чернівецька обл.;
– пункту приймання і забору аналізів – вул. Видинівського № 22Д/2 (номер двадцять два літера Д дріб два) м.Сторожинець Чернівецька обл.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Сторожинецької міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                               М.М. Карлійчук



Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

Г.М.Олійник


