проєкт
file_0.png

file_1.wmf


У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  
08 вересня 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. 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:  7324510100:03:004:0062, власником яких є Савчук Валентина Аркадівна, – вул. Стефаника, 9А (будинок номер дев’ять літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул. Стефаника 9, вул. Стефаника, 15, 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 7324584500:02:004:0127, площею 0,1250 га, власником якого є Муха Степан Анатолійович – вул. Лісова № 22 Б (номер двадцять два, літера Б) 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 – нежитлове приміщення конюшні бригади № 3, яке знаходиться на земельній ділянці для обслуговування деревообробного цеху площею 0,0903 га, згідно Державного Акту серії ЧВ № 049323 від 21.10.2002 року та належить Кудельницькому Іллі Георгійовичу, – вул. Райдужна, № 22/1А (номер двадцять два дріб один літера А д) с.Дібрівка Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с.Дібрівка Сторожинецького району Чернівецької області). 
4. 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 7324581000:02:001:0348, площею 0,25 га, власником якого є Українець Сільвія Василівна – вул. Назарія Яремчука, № 9 А(номер дев’ять, літера А) с.Бобівці Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Бобівці Сторожинецький район Чернівецька обл.).
5. 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 7324584500:02:001:0382, площею 0,2112 га, власником якого є Лотанюк Тетяна Євгенівна – вул. Шевченка № 30 А (номер тридцять, літера А) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).

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

Сторожинецький міський голова                                    Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
Маріяна БОЙЧУК


Погоджено:                  
Ігор МАТЕЙЧУК

Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ




