УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №82
Від 28.12.2017
Про затвердження висновку ОКП
ЛОР «БТІ та ЕО» від 05.12.2017,
щодо поділу будинку №61 на вул.
Галицька, в смт. Рудне
Розглянувши звернення громадян
Черевко О.Р., Ящишин П.Я. від
13.12.2017, про затвердження висновку ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» про поділ
будинку №61 по вул.Галицька від 05.12.2017, щодо можливості поділу об’єкта
нерухомого майна на два самостійних з присвоєнням окремого номеру на
вул.Галицька, 61 в смт. Рудне, враховуючи Витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку №НВ-460590660217 від 03.11.2017, враховуючи
Реєстраційне посвідчення на житловий будинок №010681 від 18.05.2000,
№010680 від 18.05.2000р., враховуючи технічний паспорт від 04.01.2017р.
реєстраційний № 409, вказаного будинковолодіння, по вул. Галицька, 61 в
смт.Рудне, враховуючи Договір про поділ земельної ділянки від 24.11.2017р.,
схему розподілу земельної ділянки розроблену ФОП Лопатка Оксана Ігорівна,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет Рудненської селищної ради вирішив:
1. Затвердити висновок ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та
експертної оцінки» від 13.11.2017р., щодо технічної можливості поділу об’єкта
нерухомого майна на два самостійних з присвоєнням окремого номера «2-а» вул.
Коротка, в смт. Рудне:
1.2. Фактичне користування по 1/2 гр.Черевко Оксана Романівна, гр.
Ящишин Пелагія Яківна: 1-1/9.9 (кухня), 2-1/15,6 (житлова), 2-2/1,6 (котельня),
2-3/9,3 (житлова), 2-4/11,3 (житлова), 2-5/18,8 (житлова), 2-6/6,5(кухня), 2-7/8,0
(коридор), 2-8/4,6( ванна), загальною площею – 104,7 кв.м, житловою – 74,1 кв.м,
літня кухня літ. «Б», тамбур літ. «а-1», сіни літ. «а-1», вбиральня літ. «В».
2.Частині житлового будинку, власник гр.Ящишин Пелагія Яківна, що займає
такі приміщення : 2-1/15,6 (житлова), 2-2/1,6 (котельня), 2-4/11.3 (житлова), 2-6
6,5 (кухня), 2-7/8.0 (коридор), 2-8/4,6 (ванна), загальною площею- 47,6 кв.м,
житловою площе – 26,9 кв.м, літня кухня літ. «Б», тамбур літ. «а-1», сіни літ. «а1», вбиральня літ «В», розташовано в смт.Рудне м.Львова вул..галицька, 61;

3.Частині житлового будинку, власник гр.Черевко Оксана Романівна, що
займає такі приміщення: 1-1/9,9 (кухня), 1-2/19,1(житлова), 2-3/9,3 (житлова), 25/18,8 (житлова), загальною площею – 57,1кв.м, житловою – 47,2кв.м,
розташовано в смт.Рудне, м.Львів, вул..Галицька, присвоїти №61а;
4. Надати дозвіл громадянці Ящишин Пелагії Яківні на переоформлення права
власності в цілому на житловий будинок (загальна площа 47,6 м2, житлова
площа 26,9 м2) на вул. Галицька, 61 в смт. Рудне.
5. Надати дозвіл громадянці Черевко Оксані Романівні на оформлення права
власності в цілому на житловий (загальна площа – 57,1 м.кв. , житлова площа –
47,2 м.кв.), вул. Галицька, 61-а в смт.Руне.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань
містобудування.

Селищний голова

І.Форманчук

