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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  

12 листопада 2019 року                                                                              № 223

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 окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка належить Гаденко Надії Дмитрівні, з кадастровими номерами: 
- 7324510100:01:004:0777, площею 0,0438 га – І провулок Чернівецький, 20А (номер двадцять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл.;
- 7324510100:01:004:0778, площею 0,0235 га – І провулок Чернівецький, 20Б (номер двадцять літера Б) м.Сторожинець Чернівецька обл.

2. Уточнити поштову адресу житловому будинку, забудовником якого є  Кордубан Іван Георгійович згідно рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради депутатів трудящих № 4/1 від 12.01.1968 року та Договору про надання у безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку від 12.01.1968 року, реєстраційний № 1157 – вул. Белінського, 4 (номер чотири) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: 4-й пров.Київський, 2). 
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3. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого  є Сумарюк Михайло Анатолійович, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324583200:03:002:0451 – вул. Шевченка № 5А (номер п’ять літера А) с.Зруб-Комарівский Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с. Зруб-Комарівський Сторожинецький район Чернівецька обл.).

4. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого  є Клюсик Павло Антонович, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324584500:02:002:0619 – вул. Зелена № 21 (номер двадцять один) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

5. 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: 7324580500:03:004:0134 та належать Щербаню Артуру Георгійовичу, – вул.Круглова, 42В (номер сорок два літера В) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну (гаражам), яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим номером 7324510100:01:005:0283, що належить Беньковському Івану Сидоровичу, - вул. Чернівецька, 7А (номер сім літера А) м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул.Чернівецька, 7 м.Сторожинець Чернівецької області). 
Уточнити розташування земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером 7324510100:01:005:0284, що належить Беньковському Івану Сидоровичу, - вул. Чернівецька м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул.Чернівецька, 7 м.Сторожинець Чернівецької області). 

7. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з кадастровим номером 7324510100:01:003:0305, що належить Ракочі Юрію Борисовичу, - вул. Якобашвілі, 31В (номер тридцять один літера В) м.Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. м.Сторожинець Чернівецької області ). 

8. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку з кадастровим номером: 7324510100:01:005:0027 та належить Білоусову Володимиру Івановичу - вул. Видинівського, 23А (номер двадцять три літера А) м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. Видинівського, 23 у м. Сторожинець Чернівецької області).
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9. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого  є Красовський Владислав Якобович, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324584500:02:002:0468 – вул. Головна № 60А (номер шістдесят літера А) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул.Головна с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

10. 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: 7324580500:03:005:3333 та належать Угренюку Веніаміну Георгійовичу, – вул.Головна, 299А (номер двісті дев’яносто дев’ять літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області).

11. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Сороцький Сергій Іванович, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324589500:04:002:0653 – вул. Головна № 14 Г (номер чотирнадцять літера Г) с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул.Шевченка с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл.).

12. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, а саме: житловим та допоміжним приміщенням, що розташовані на першому та другому поверхах  чотирьохквартирного житлового будинку з окремим виходом у двір із такими приміщеннями на першому поверсі: коридор 3-1 пл. 5,30 м2, ванна 3-2 пл. 2,20 м2, кухня 3-3 пл. 14,90 м2, кімната 3-4 пл. 14,10 м2, на другому поверсі: сходова клітка 3-5 пл. 4,70 м2, кімната 3-6 пл. 9,30 м2, кімната 3-7 пл. 14,60 м2, веранда 3-8 пл. 9,0 м2 загальною площею 74,10 м2 житловою площею 38,0 м2, які належать Свистуну Ігорю Йосиповичу згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.07.2013 року – вул. Якобашвілі, № 8 кв. № 3  (номер вісім квартира № 3) м.Сторожинець Чернівецька обл. 

13. 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: 7324580500:01:003:0322 та належать Мельничук Анастасія Геннадіївна, – вул.Б.Хмельницького, 5 (номер п’ять) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області).

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

Сторожинецький міський голова                                     Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


