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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 липня 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 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, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324589500:01:003:0103, площею 0,25 га, власником якого є Гакман Сергій Дмитрович – вул. Шкільна, 47А (будинок номер сорок сім літера А) с. Дібрівка Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул. Шкільна с.Дібрівка, Сторожинецького району 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 7324584500:02:002:0633, площею 0,12 га, власником якого є Танасійчук Андрій Іванович – вул. Івасюка № 20А (номер двадцять літера А) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).
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3. Виділити в окрему поштову адресу нерухоме майно, що входить до складу 49/100 частин житлового будинку, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номером 7324510100:02:001:0080, площею 0,0644 га, власником яких є Кіршенблат Галина Олександрівна, – вул. Шевченка, 25Б (будинок номер двадцять п’ять літера Б) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул.Шевченка, 25 м.Сторожинець Чернівецької області).

4. Виділити в окрему поштову адресу нерухоме майно, а саме: квартира № 1, прибудова літ.А-І, прибудова літ. а, сараї літ. Б,В, навіс літ.Г, огорожа № 1, № 2, № 3, вимощення – І, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номером 7324510100:01:005:0614, площею 0,0408 га, власником яких є Теклян Віктор Михайлович, – вул. Чаплигіна, 48А (будинок номер сорок вісім літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул.Чаплигіна, 48 м.Сторожинець Чернівецької області, вул.Чаплигіна, 48 квартира 1 м.Сторожинець Чернівецької області, вул. Чаплигіна, 48 /1 м.Сторожинець Чернівецької області).

5. 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: 7324510100:03:002:0310, площею 0,0856 га по вул. Чаплигіна, 6  у м. Сторожинець Чернівецької області та належить Попеску Єміліану Єміліановичу, наступним чином: 
- житловий будинок літ. А-І, який знаходиться на земельній ділянці площею 0,0259 га - вул. Чаплигіна, 6  у м. Сторожинець Чернівецька обл.;
- житловий будинок літ. Б-ІІ та вигрібна яма № 4 знаходиться на земельній ділянці площею 0,0597 га - вул. Чаплигіна, 6а  у м. Сторожинець Чернівецька обл.

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 0,1989 га з кадастровим номером: 7324580500:03:005:0777 та належить Угренюку Веніаміну Георгійовичу, Богатир Оксані Петрівні та Шпетку Івану Онуфрійовичу по 1/3 частині кожному, – вул. Головна, 299 Б (номер двісті дев’яносто дев’ять літера Б) 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 0,2232 га з кадастровим номером: 7324580500:03:005:0088 та належить Тенкалюк Мирославі Георгіївні, – вул. Головна, 303 (номер триста три) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 
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8. 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: 7324580500:02:004:0070 та належить Твардовській Олені Ігорівні, – вул. Головна, 276Д (номер двісті сімдесят шість літера Д) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

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 0,24 га з кадастровим номером: 7324510100:03:002:0192 та належить Велі Георгію Івановичу, – ІІ провулок Клинівський, 3 А (номер три літера А) м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: ІІ провулок Клинівський м. Сторожинець Чернівецької області). 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Ігоря МАТЕЙЧУКА.

Сторожинецький міський голова                                    Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ







