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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  
10 листопада 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 площею 0,0341 га з кадастровим номером – 7324510100:04:001:0147, та на земельній ділянці площею 0,0238 га з кадастровим номером – 7324510100:04:001:0146, власником якого є Маніліч Алла Анатоліївна, – вул. Б. Хмельницького, № 9В  (будинок номер дев’ять літера «В») м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул. Б. Хмельницького, 9, м.Сторожинець Чернівецької області). 
2. Присвоїти окрему поштову адресу 38/100 ідеальної частки розподіленого нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0980 га, згідно Державного акту серії ІІІ-ЧВ №004851,  власником майна якого є Крупчак Георгіна Дмитрівна – вул. Амурська № 112А (номер сто дванадцять літера «А») м. Сторожинець Чернівецька область    
                      продовження рішення виконавчого комітету №       від 10.11.2020 року                   (попередня адреса: м. Сторожинець Чернівецька обл.), а 62/100 ідеальних часток розподіленого нерухомого майна, власником якого є Жовнерук Георгіна Аркадіївна залишити попередню адресу – вулиця Амурська № 112 (номер сто дванадцять) м. Сторожинець Чернівецької області.
3. Присвоїти окрему поштову адресу розподіленому нерухомому майну, (будівля аптеки) власником якого є ТзОВ «АВ ФАРМАЦІЯ», (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.12.2019 року, індексний номер витягу – 193010001,реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 1986168973245, номер запису про право власності: 34623447, декларація про готовність об’єкта до експлуатації, серія та номер:ЧВ141192811151, виданий 08.10.2019, видавник: Управління державної архітектурно – будівельної інспекції у Чернівецькій області, рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради № 176 від 10.09.2019 року), а саме:
- за приміщенням І – площею 85,9 кв.м. залишити адресу – вулиця Видинівського № 22 Д/1 (номер двадцять два літера «Д» дріб один, м. Сторожинець Чернівецької області).
- приміщенню ІІ – площею 33,7 кв.м. – присвоїти окрему поштову адресу - вулиця Видинівського № 22 Д/3 (номер двадцять два літера «Д» дріб три, 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 7324584500:02:001:0624, площею 0,25 га, власником якого є Павлюк Роман Корнелійович – провулок Зоряний № 2 (номер два) с.Панка Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: с.Панка Сторожинецький район Чернівецька обл.).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Сторожинецької міської ради Ігоря МАТЕЙЧУКА.


Сторожинецький міський голова                                       Микола КАРЛІЙЧУК
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