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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  

14 квітня 2020 року                                                                              № 93 

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 Пуснак Савета Михайлівна на підставі Договору купівлі-продажу 50/100 ідеальної частки житлового будинку від 16.07.1994 року, посвідченого державним нотаріусом Сторожинецької державної нотаріальної контори, зареєстровано в реєстрі за № 2240, та розташованого на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та  споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324510100:02:001:0361, площею 0,0327 га (державний акт скрія ЯЕ № 346594) – вул. Грушевського, 16Г (будинок номер шістнадцять літера Г) м. Сторожинець (попередня адреса: вул.Грушевського,16 м.Сторожинець Чернівецької області, вул.Грушевського, 16 квартира 2 м.Сторожинець Чернівецької області, вул.Грушевського,16/2 м.Сторожинець Чернівецької області).

2. 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
продовження рішення виконавчого комітету № 93  від 14.04.2020 року

7324580500:01:003:0203 площею 0,2374 га та належать Петращуку Юрію Аркадійовичу, – 2-й пров.Зарічний, 6А (номер шість літера А) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

3. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,0515 га з кадастровим номером 7324510100:02:001:0272, та належить Альбіній Людмилі Петрівні, – вул. Реутова  № 12 (номер дванадцять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:  вул. Реутова,12/1  м. Сторожинець, вул. Реутова,12  м. Сторожинець вул. Реутова,12 кв.1  м. Сторожинець).

4.  Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого  є Пух Віталій Іванович на підставі Договору купівлі-продажу 50/100 ідеальної частки житлового будинку від 08.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Сторожинецького районного нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 553, а саме: ізольованим приміщенням, що зазначені на по поверховому плані: 2-1 площею 15,40 кв.м, 2-2 площею 17,70 кв.м,  2-3 площею 2,00 кв.м,  2-4 площею 4,30 кв.м, загальною площею 39,40 кв.м, житловою площею 17,70 кв.м, (приміщення коридору І площею 2,70 кв.м та  коридору ІІ площею 6,10 кв.м – приміщення спільного користування із квартирою № 1) – вул. Шевченка, 11 квартира № 2 (будинок номер одинадцять квартира № 2) м. Сторожинець (попередня адреса: вул.Шевченка,11 м.Сторожинець Чернівецької області).

5. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для індивідуального садівництва з кадастровим номером 7324580500:03:002:0263 площею 0,12 га та належать Мотку Петру Іллічу, – вул. Польова, 13 (номер тринадцять) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул.Польова с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для індивідуального садівництва з кадастровим номером 7324580500:03:002:0262 площею 0,1150 га та належать Гончарюк Марині Миколаївні, – вул. Польова, 15 (номер п’ятнадцять) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул.Польова с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ігоря Матейчука.

Сторожинецький міський голова                                  Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО
Погоджено:                  
Ігор МАТЕЙЧУК

Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ




