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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  
 10 березня  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», 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. Затвердити акт комісії від 18.02.2021 року (додаток № 1).
          2. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,0087 га  з кадастровим номером - 7324510100:02:001:0420, власником якого є Зайончик Кристина Дмитрівна – вулиця Кобилянської 21 Б (номер двадцять один літера «Б») м. Сторожинець Чернівецької області . 
          3. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,1648 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324580500:01:001:0361 власником якого є Чеботарь Надія Василівна - вулиця 
продовження рішення виконавчого комітету № __ від__ березня  2021 року
Полянівська 14 А (номер чотирнадцять літера «А») с. Банилів – Підгірний Чернівецького району  Чернівецької області . 
           4.  Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,20 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324580500:03:002:0261 власником якого є Найдек Тамара Олександрівна - вулиця Новобудов 14 (номер чотирнадцять) с. Банилів – Підгірний Чернівецького району  Чернівецької області . 
           5. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,1944 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324580500:03:001:0033 власником якого є Марфічук Микола Володимирович - вулиця О. Довбуша 14 В (номер чотирнадцять літера «В») с. Банилів – Підгірний Чернівецького району  Чернівецької області. 
6. Присвоїти поштову адресу 675/1000 частин ідеальної частки домоволодіння, власником якого є Вакарчук Василь Іванович згідно Ухвали Сторожинецького районного суду Чернівецької обдасті № 723/3187/13-ц від 25.11.2013 року, яка вступила в законну силу 03.12.2013 року -  вулиця Залізнична №4 А (номер чотири літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області, (попередня адреса:  вулиця Залізнична №4  (номер чотири) м. Сторожинець Чернівецької області), згідно поданого висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна від 16.02.2021 року.
          7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сторожинецький міський голова                                               Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Альона ТІКАН


Погоджено:                  
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Аурел СИРБУ


