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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  

15 січня 2020 року                                                                                     № 

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 експеримента-льного 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 Гладчук Людмила Іванівна, та яке розташоване на земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0024 га з кадастровими номером: 7324510100:01:003:0464 – м.Сторожинець вул. Якобашвілі  № 55Г гараж 12 (номер п’ятдесят п’ять літера Г гараж дванадцять) м.Сторожинець Чернівецька область (попередня адреса: вул.Якобашвілі м. Сторожинець).

2. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці, власником якого є Олійник Орисі Іванівни, для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0024 га з кадастровими номером 7324510100:01:003:0476 – м.Сторожинець вул. Якобашвілі № 55Г гараж 10 (номер п’ятдесят п’ять літера Г гараж десять) м. Сторожинець (попередня адреса: вул.Якобашвілі м. Сторожинець).
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3. Присвоїти окремі поштові адреси нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером: 7324510100:01:004:0688 площею 0,0899 га та належить Ракочі Юрію Борисовичу, наступним чином:
– земельній ділянці площею 0,0372 га – м.Сторожинець вул.Чернівецька, 67А (номер  шістдесят сім літера А);
– земельній ділянці площею 0,0527 га – м.Сторожинець вул.Чернівецька, 67 (номер  шістдесят сім).


4. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,25 га з кадастровим номером: 7324580500:02:004:0184 та належать Песарюку Тарасу Дмитровичу, – вул. Головна 272А (номер двісті сімдесят два літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

5. Виділити в окрему поштову адресу 48/100 частин нерухомого майна, яке знаходиться на земельній ділянці площею 0,0592 га та належить Харитону Миколі Григоровичу згідно свідоцтва про права власності на нерухоме майно від 30.01.2009 року серії САС № 242053 (реєстраційний номер майна 21939776) – вул. Довбуша, 3К (номер три літера К) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області).
	
6. 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 7324584500:02:001:0475, власником якого є Красовська Надія Петрівна – вул. Лугова № 24 (номер двадцять чотири) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

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 0,04 га з кадастровим номером: 7324510100:01:005:0644 та належить Гуменюк Катерині Іванівні, – вул.Чаплигіна № 40 Б (номер сорок літера Б) м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. Чкалова м.Сторожинець Чернівецької області).

8. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну: житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, забудовником яких є Лугомирський Олександр Васильович, – вул. Головна 314А (номер триста 
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чотирнадцять літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

9. Присвоїти окремі поштові адреси нерухомому майну, яке знаходиться на розподіленій земельній ділянці для будівництва і обслуговування будівель освіти з кадастровим номером: 7324510100:02:001:0422 та належить Сторожинецькій міській раді, наступним чином:
– земельній ділянці площею 6,8918 га – м.Сторожинець вул. О.Кобилянської, 25 (номер  двадцять п’ять);
– земельній ділянці площею 0,15 га – вул. О.Кобилянської, 25Б (номер двадцять п’ять літера Б) м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вул. О.Кобилянської, 25 м.Сторожинець Чернівецької області).

10. 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


