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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 серпня 2020 року                                                                              № 156

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. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером:  7324510100:01:003:0154, власником яких є Гапей Тетяна Василівна, – вул. Київська, 28 (будинок номер двадцять вісім) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: ІІІ-й пров.Київський, 6 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 7324584500:02:002:0595, площею 0,1639 га, власником якого є Гринчук Павло Ілліч – вул. Зелена № 26 (номер двадцять шість) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).
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3. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке знаходиться на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,0149 га з кадастровим номером: 7324580500:01:003:0315 та належить Іванищуку Валентину Івановичу, – вул. Головна, 24Х/1 (номер двадцять чотири літера Х дріб один) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

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:  7324510100:03:001:0227, власником яких є Попадюк Катерина Валентинівна, – вул. Клинівська, 99А (будинок номер дев’яносто дев’ять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул.Клинівська м.Сторожинець Чернівецької області).  

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:  7324510100:03:002:1666, власником яких є Крушельницький Віталій Степанович, – вул. Лугова, 5А (будинок номер п’ять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул.Лугова, 5 м.Сторожинець Чернівецької області).  

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,042 га, яка виникла внаслідок об’єднання наступних земельних ділянок: ділянки № 1 площею 0,0122 га, кадастровий номер: 7324510100:01:005:0663, та ділянки № 2 площею 0,0298 га, кадастровий номер: 7324510100:01:005:0176, власником яких є Іліка Дмитро Ілліч, – вул. Якобашвілі, 2  (будинок номер два) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул.Якобашвілі, 2 м.Сторожинець Чернівецької області, вул.Якобашвілі,2-А м.Сторожинець Чернівецької області).

7. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування будівель торгівлі площею 0,0198 га з кадастровим номером: 7324510100:04:001:0046, власником яких є Сушинська Ірина Василівна, – вул. Н.Яремчука, 8Б (будинок номер вісім літера Б) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул.Н.Яремчука м.Сторожинець Чернівецької області).  

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  0,2655  га  з 
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кадастровим номером: 7324580500:01:004:0390 та належить Репці Юрію Миколайовичу, – вул. Полянівська, 2Д (номер два літера Д) с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: вул.Полянівська с.Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області). 

9. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну (житловому будинку літ.З), що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324589500:04:007:0401, площею 0,05 га, власником якого є Череучук Катерина Миколаївна – вул. Цегельна № 17А (номер сімнадцять літера А) с. Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл.).

10. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну (будівлі газорозподільної станції), що розташоване на земельній ділянці для газоросподільчої станції (трубопровідний транспорт) з кадастровим номером 7324585500:01:005:0024, площею 0,2243 га, власником якого є Держава  в особі Міністерства фінансів України, право господарського відання якою передано ТОВ «Оператор ГТС України» – вул. Центральна № 11А (номер одинадцять літера А) с.Ясени Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Ясени Сторожинецький район Чернівецька обл.).

11. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для ведення садівництва з кадастровим номером:  7324510100:01:003:0200, власником яких є Петращук Ганна Драгушівна, – вул. Бузкова, 39 (будинок номер тридцять дев’ять) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: м.Сторожинець Чернівецької області).

12. 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 7324584500:02:003:0292, площею 0,1764 га, власником якого є Гопко Іван Михайлович – вул. Вишнева № 32 (номер тридцять два) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

13. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою

Сторожинецький міський голова                          Микола КАРЛІЙЧУК


Підготувала:
                            Маріяна  БОЙЧУК




Погоджено:                  
                            Аліна ПОБІЖАН


                            Галина ОЛІЙНИК


                            Віоріка НЯЙКО



















