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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  

11 грудня 2019 року                                                                              № 242

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, власником якого є Білінська-Фальоса Ніна Вікторівна, та яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номером: 7324585000:02:004:0310 -  вул.Панська  2Б (номер два літера Б) с.Комарівці. Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: -  вул.Панська  с. Комарівці Сторожинецький район Чернівецька обл.).

2. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером: 7324580500:02:002:0229, площею 0,20 га, що розташована по вул. Солонецькій, 34 у с. Банилів-Підгірний та належить Фалібозі Світлані Миколаївні, наступним чином:
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– майну, яке розташоване на ділянці № 1, площею 0,1 га – вул.Солонецька №34 (номер тридцять чотири) с. Банилів – Підгірний Сторожинецького району Чернівецької обл.;
– майну, яке розташоване на ділянці № 2, площею 0,1 га – вул. Солонецька №34 Б (номер тридцять чотири літера Б) с. Банилів – Підгірний Сторожинецького району Чернівецької обл.

3. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324510100:01:003:0424, співвласниками яких є Мельничук Юрій Євгенович та Тарнавський Андрій Михайлович, наступним чином: 
– майну, яке розташоване на ділянці площею 0,0223 га – провулок Народний № 6В (номер шість літера В) м. Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: провулок Народний № 6  м. Сторожинець Чернівецька обл., провулок Гайдара № 6  м. Сторожинець Чернівецька обл.);
– майну, яке розташоване на ділянці площею 0,0288 га – провулок Народний № 6Г (номер шість літера Г) м. Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: провулок Народний № 6  м. Сторожинець Чернівецька обл., провулок Гайдара № 6  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 7324510100:03:005:0294, власником яких є Сумарюк Анна Іванівна, – вул. Б.Хмельницького № 66А (номер шістдесят шість літера А) м. Сторожинець (попередня адреса: вул. Хмельницького Б. м. Сторожинець).

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 7324510100:02:001:0425, власником яких є Гадинка Петро Дмитрович, – вул. Лісова № 4 (номер чотири) м. Сторожинець (попередня адреса: вул. Лісова, 2 м. Сторожинець).

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2166 га з кадастровим номером: 7324580500:02:003:0123 та належать Сепчуку Богдану Олександровичу, – вул. О. Довбуша 7А (номер сім літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

7. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,1920 га з 
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кадастровим номером: 7324580500:01:003:0400 та належить Кушніру Андрію Івановичу,   –   провулок   ІІ-й   Зарічний,   12 А   (номер  дванадцять  літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: провулок ІІ-й Зарічний с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області).
	
8. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) з  кадастровим номером 7324584500:02:003:0344, власником яких є Якубовський Михайло Дмитрович, – П.Боднара 32 (номер тридцять два) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

9. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,12 га з кадастровим номером: 7324584500:02:003:0345 та належать Якубовському Дмитру Дмитровичу, – вул. П.Боднара № 31 (номер тридцять один) с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул. П.Боднара с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області).

10. Уточнити поштову адресу житлового будинку, який належить Побежан Павлині Іванівні згідно рішення Сторожинецького районного суду від 10.08.2004 року по справі № 2-964 (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії СВС № 066106) – вул. Головна № 41 (номер сорок один) с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул. Головна № 40 с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області).

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: 7324585000:02:004:0232, які належать Красовському Юліану Людвіковичу, – вул. Панська № 9 (номер дев'ять) с.Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул. Панська с. Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області).

12. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номером: 7324510100:01:003:0198, площею 0,351 га, власником якого є Легнер Артемізія Михайлівна, – І пров. Київський, 4А (номер чотири літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: І пров.Київський, 4/1 м.Сторожинець Чернівецька обл.). 
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13. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2 га 
з кадастровим номером: 7324584500:02:002:0693 та належать Миронюку Миколі Васильовичу, – провулок Вербовий № 12 (номер дванадцять) с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Панка Сторожинецького району Чернівецької області).

14. Викласти п.6 рішення виконавчого комітету міської ради № 176 від 10 вересня 2019 року «Про впорядкування нумерації будинків, уточнення та присвоєння поштових адрес» у наступній редакції:

«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:  7324510100:02:001:0322 – 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:  7324510100:02:001:0323 – вул. Ватутіна № 25А (номер двадцять п’ять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл.». 

15. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровими номером: 7324510100:04:001:0443, площею 0,1946 га, власником яких є Сторожинецьке міське споживче товариство – вул. Хотинська, № 13 (номер тринадцять) м.Сторожинець (попередня адреса: вул. Хотинська, 2Б м. Сторожинець,  вул.Матросова, 33Б м.Сторожинець).

16. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,1618 га з кадастровим номером: 7324588300:01:004:0141 та належать Гакман Альоні Іванівні, – вул. Головна  № 3Б (номер три літера Б) с.Слобода-Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області.

17. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, а саме: 78/100 ідеальної частки комплексу будівель (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1694217873245), що розташоване на земельній ділянці для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель 
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торгівлі з кадастровими номером: 7324510100:04:001:0051, площею 0,7398 га, та належить Підприємству райспоживспілки «Сторожинецький Хлібозавод»  – вул. Фізкультурна № 1Б (номер один літера Б) м. Сторожинець (попередня адреса: вул. Яремчука, 21 м. Сторожинець).

18. 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

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


