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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  
13 жовтня 2020 року                                                                              № 208

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 поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером:  7324510100:03:004:0485, власником яких є Давидян Олена Валер’янівна, – вул. Амурська № 156 (будинок номер сто п’ятдесят шість) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул. Амурська м.Сторожинець Чернівецької області). 
2. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), спадкоємцем якого є Гушулей Владислав Миколайович, – вул. Фізкультурна, № 5  (будинок номер п’ять) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул. Фізкультурна 3 А, м.Сторожинець Чернівецької області).                              
3. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, власником  якого є Сторожинецький сільськогосподарський кооператив «Колос»                                                         (код ЄДРПОУ 01241800), що розташоване на земельній ділянці комунальної 

продовження рішення виконавчого комітету №       від 09.10.2020 року 
власності з кадастровим номером 7324510100:04:001:0491, площею     0,0939 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, – вул. Н. Яремчука, № 12 А  (будинок номер дванадцять літера «А») м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул. Н. Яремчука,12  м.Сторожинець 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 7324584500:02:002:0484, площею 0,1737 га, власником якого є Труфен Олександр Васильович – вул. Миру № 5 (номер п’ять) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).
5. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 7324589500:04:002:0686, власником якого є Нявчук Марія Миколаївна – вул. Головна, № 16 А(номер шістнадцять, літера А) с. Стара Жадова  Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: вул. Головна, с. Стара Жадова Сторожинецький район Чернівецька обл.).
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 7324584500:02:002:0360, площею 0,1927 га, власником якого є Кречуняк Степан Тодорович – вул. Зелена № 29 (номер двадцять дев’ять) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).
7. 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 7324583000:02:002:0108, площею 0,25 га, власником якого є Крупчак Аспазія Олексіївна – вул. І. Франка № 48 (номер сорок вісім) с. Давидівка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с. Давидівка Сторожинецький район Чернівецька обл.).
8. 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 7324580500:02:002:0230, площею 0,2072 га, власником якого є Штефюк Віталій Михайлович – вул. О.Довбуша № 91 А (номер дев’яносто один літера А) с. Банилів - Підгірний Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с. Банилів - Підгірний Сторожинецький район Чернівецька обл.).
9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                                  Ігор МАТЕЙЧУК

Підготувала:
Маріяна БОЙЧУК
Погоджено:                  
Аліна ПОБІЖАН

Віоріка НЯЙКО

Аурел СИРБУ


