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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  
    9 лютого  2021 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", Наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України № 55 від 18.06.2007 року «Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна», ст. 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
            
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 21.01.2021 року (додаток № 1).
            2. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0575 га  з кадастровим номером - 7324510100:01:005:0388, власником якого є Токарюк Юрій Дмитрович – вулиця Некрасова № 1 А (номер один літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області . 
          3. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Польова,№2Е (номер два літера «Е») м.Сторожинець Чернівецької області – нерухомому майну, що виділено Савіцькому Роману Ярославовичу, при виході із товариства з обмеженою відповідальністю «Ремавто» згідно Протоколу № 4 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Ремавто» від 02.08.2018 року. Зобов’язати Савіцького Романа Ярославовича виготовити правовстановлюючі документи на земельну ділянку під нерухомим майном.
                   
                     продовження рішення виконавчого комітету № __ від__ лютого  2021 року
          
 4.  Відмовити у присвоєнні поштової адреси 675/1000 частин ідеальної частки домоволодіння, власником якого є Вакарчук Василь Іванович по вулиці Залізнична №4, (номер чотири) м. Сторожинець Чернівецької області у зв’язку з неможливістю технічного поділу об’єкта нерухомого майна. 
           Рекомендувати заявнику, для позитивного вирішення даного питання, надати висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна, відповідно до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України № 55 від 18.06.2007 року (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2007 року за № 774/14041).
 5. Викласти п.1 рішення виконавчого комітету міської ради № 246 від 21.12.2020 року наступним чином: «Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0046 га з кадастровим номером – 7324510100:01:005:1000, власником якого є Арлукевич Антон Євгенович, – вул. Першотравнева, № 16 Б  (номер шістнадцять літера «Б») м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса: вул Першотравнева, 16 м.Сторожинець Чернівецької області, вул.Першотравнева, 16 А м. Сторожинець Чернівецької області,). »

           6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сторожинецький міський голова                                               Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Маріяна БОЙЧУК


Погоджено:                  

 
Ігор БЕЛЕНЧУК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ


