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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  
15 квітня  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», враховуючи акт комісії від     29 березня 2021 року, 
            
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

     1. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 0,06 га , власником майна є Верховська Віоріка, згідно договору дарування серії ВСР № 303343 від 21.03.2006 року, посвідчений приватним нотаріусом Коржан В.Д., зареєстровано в реєстрі за № 1154 – вулиця Вишнева 10А (номер десять літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вулиця Вишнева № 10 м. Сторожинець Чернівецької області) . 
      2. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній   ділянці   для   будівництва   і  обслуговування   житлового  будинку, 
                     продовження рішення виконавчого комітету №   від 15.04.2021 року.
господарських будівель і споруд, по вулиці Некрасова у м. Сторожинець, власником якого є Валаш Аркадій Семенович, а саме:
        – нерухомому майну,  що розташоване на земельній ділянці площею 0,0441 га з кадастровим номером – 7324510100:01:005:0669 залишити попередню адресу - вулиця Некрасова, 6 (номер шість) м. Сторожинець Чернівецької області;
      -  нерухомому майну,  що розташоване на земельній ділянці площею 0,0317 га з кадастровим номером – 7324510100:01:005:0672 присвоїти нову поштову адресу - вулиця Некрасова, 6 А (номер шість літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області;
      3. Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по 3-му провулку Клинівському у                     м. Сторожинець, власником якого є Вітюк Марія Дмитрівна, а саме:
        – нерухомому майну,  що розташоване на земельній ділянці площею 0,0335 га з кадастровим номером – 7324510100:03:001:0401 залишити попередню адресу – 3- ій провулок Клинівський, 12 (номер дванадцять) м. Сторожинець Чернівецької області;
      -  нерухомому майну,  що розташоване на земельній ділянці площею 0,0159 га з кадастровим номером – 7324510100:03:001:0400 присвоїти нову поштову адресу - 3- ій провулок Клинівський, 12 Б (номер дванадцять літера «Б»)        м. Сторожинець Чернівецької області;     
4.  Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вулиці Переяславській у м. Сторожинець, власником якого є Урсулян Костянтин Ілліч, а саме:
        – нерухомому майну,  що розташоване на земельній ділянці площею 0,0622 га з кадастровим номером – 7324510100:03:005:0313 залишити попередню адресу – вулиця Переяславська, 3 (номер три) м. Сторожинець Чернівецької області;
      -  нерухомому майну,  що розташоване на земельній ділянці площею 0,0378 га з кадастровим номером – 7324510100:03:005:0314 присвоїти нову поштову адресу – вулиця Козацька 1А (номер один літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області;     
    5. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 0,04 га  з кадастровим номером – 7324510100:01:005:0090, власником якого є Гапоненко Людмила Філаретівна, – вулиця Видинівського 22 Б (номер двадцять два літера «Б») м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вулиця Видинівського № 23 м. Сторожинець Чернівецької області) . 
      6. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 0,0530 га  з кадастровим номером – 7324510100:02:001:0461, спадкоємцем якого є Бринзан Олена Аркадіївна, – вулиця Ватутіна 9А (номер дев’ять літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вулиця Шевченка    № 24 м. Сторожинець Чернівецької області) . 

                     продовження рішення виконавчого комітету №   від 15.04.2021 року.
       7. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,1363 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324580500:02:004:0188, власником якого є Швага Леонід Васильович - вулиця Ю.Федьковича, 12 А (номер дванадцять літера «А») с. Банилів – Підгірний Чернівецького району  Чернівецької області. 
      8. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,1908 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324580500:02:004:0206, власником якого є Іванищук Володимир Дмитрович - вулиця Головна, 276 Д (номер двісті сімдесят шість літера «Д») с. Банилів – Підгірний Чернівецького району  Чернівецької області.
        9. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,2081 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324583000:02:001:0180, власником якого є Гренчук Юрій Іванович - вулиця І.Франка, 20 Б (номер двадцять літера «Б») с. Давидівка Чернівецького району  Чернівецької області. 
       10. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,2490 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324585000:02:004:0282, власником якого є Грабюк Зоя Григорівна – провулок Панський, 37 (номер тридцять сім) с. Комарівці Чернівецького району  Чернівецької області. 
          11. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 0,035 га, з кадастровим номером – 7324510100:03:007:0025, власником якого є Солтис Руслан Михайлович, згідно договору дарування серії ВВС № 089468 від 19.03.2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Коржан В.Д., зареєстровано в реєстрі за № 1090 – вулиця Б Хаждеу 8А (номер вісім літера «А»)                     м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вулиця Б. Хаждеу, 8, вул. Б. Хаджеу, 8 м. Сторожинець Чернівецької області) . 
          12. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,1995 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з кадастровим номером – 7324584500:02:004:0131 власником якого є Ярославська Валентина Миколаївна – вулиця Лісова 22В (номер двадцять два літера «В») с. Панка Чернівецького району  Чернівецької області. 
             13. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці площею 0,25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, власником якого є Баран Дмитро Ілліч – вулиця Набережна 22А (номер двадцять два літера «А») с. Стара Жадова Чернівецького району  Чернівецької області. 
14. Уточнити поштову адресу 59/100 ідеальної частки нерухомого майна, власником якого є КП «Сторожинецький районний міжгосподарський комбінат сільського комунального господарства «Райсількомунгосп» згідно Свідоцтва про 
                     продовження рішення виконавчого комітету №   від 15.04.2021 року.
право власності серії САВ № 683091 від 03.04.2008 року по вулиці Клинівська 20А у м. Сторожинець, а саме:
        - об’єкту нерухомості гаражу Літ. «Г-І» площею 185,5 кв.м., адмінбудинку Літ. «Д-ІІ» площею 95,7 кв.м., 85/100 огорожі № 2, ворота № 1, прохідна літ. «Б-І» площею 14,2 кв.м, уточнити поштову адресу – вулиця Клинівська, 20 В (номер двадцять літера «В») м. Сторожинець Чернівецька область (попередня адреса: вулиця Клинівська 20А м. Сторожинець Чернівецька область);
          15. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 0,0940 га, з кадастровим номером – 7324510100:03:002:0351, власником якого є Козак Михайло Миколайович, згідно договору дарування від 03.09.1992 року, – вулиця Клинівська 47А (номер сорок сім літера «А») м. Сторожинець Чернівецької області (попередня адреса: вулиця Клинівська 47 м. Сторожинець Чернівецької області) . 
          16. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сторожинецький міський голова                                               Ігор МАТЕЙЧУК



Підготувала:
Альона ТІКАН


Погоджено:                  

Дмитро БОЙЧУК
Ігор БЕЛЕНЧУК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ


