УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 62
від 12.07.2018
Про затвердження висновку ЛОР
ОКП «БТІ та ЕО» від 29.05.2018,
щодо визначення реальних часток
в будинку №21 на вул.
Грушевського, в смт. Рудне
Розглянувши звернення громадянки Сапіга Марії Михайлівни від
04.06.2018, про затвердження висновку ЛОР ОКП «БТІ та ЕО» про затвердження
реальних часток в будинку №21 на вул. Грушевського від 29.05.2018,
враховуючи Витяг з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно
земельну ділянку №111282848 від 22.01.2018, враховуючи Витяг з Державного
Реєстру речових прав на нерухоме майно на житловий будинок № 111286398
від 22.01.2018., враховуючи технічний паспорт від 29.05.2018р. реєстраційний
№5, вказаного будинковолодіння, по вул. Грушевського, 21 в смт.Рудне,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет Рудненської селищної ради вирішив:
1. Затвердити висновок ЛОР ОКП «Бюро технічної інвентаризації та
експертної оцінки» від 29.05.2018р., щодо визначення реальних часток в будинку
№ 21 по вул. Грушевського в смт.Рудне між співвласниками»:
1.1. Співвласник Сапіга Марія Михайлівна:
такі приміщення 1-1/4.8
(коридор), 1-2/5,0 (коридор), 1-7/19,0 (житлова), 1-9/10.9 (кухня),), загальною
площею – 39.7 кв.м, житловою – 19.0 кв.м, сходи літ.»а», сарай літ.»Б», літня
кухня літ. «В», сарай літ.»Г», колодязь-к, ½ огорожі № 1, огорожа № 2, огорожа
№ 3, ворота № 4 що складають 48% від усього будинку, або 48/100 реальних
часток.
1.2. Співвласник Сапіга Марія Михайлівна:
такі приміщення 1-3/4.2
(котельня), 1-4/19.6 (житлова), 1-5/25,5 (житлова), 1-6/14.9 (житлова),18/4.0(веранда),1-10/4.4(коридор), загальною площею – 72.6 кв.м, житловою –
60,0 кв.м, 1\2 огорожі №1 що складають 52% від усього Будинку, або 52/100
реальних часток.
2.Частині житлового будинку, власник Сапіга Марія Михайлівна: приміщення
1-1/4.8 (коридор), 1-2/5,0 (коридор), 1-7/19,0 (житлова), 1-9/10.9 (кухня),),
загальною площею – 39.7 кв.м, житловою – 19.0 кв.м, сходи літ.»а», сарай
літ.»Б», літня кухня літ. «В», сарай літ.»Г», колодязь-к, ½ огорожі № 1, огорожа

№ 2, огорожа № 3, ворота № 4 що складають 48% від усього будинку, або 48/100
реальних часток, залишити номерний знак № 21 по вул. Грушевського в смт.
Рудне
3.Частині житлового будинку, власник Сапіга Марія Михайлівна: приміщення
1-3/4.2 (котельня), 1-4/19.6 (житлова), 1-5/25,5 (житлова), 1-6/14.9 (житлова),18/4.0(веранда),1-10/4.4(коридор), загальною площею – 72.6 кв.м, житловою –
60,0 кв.м, 1/2 огорожі №1 що складають 52% від усього Будинку, або 52/100
реальних часток, присвоїти №21»Б»по вул. Грушевського в смт.Рудне;
4. Надати дозвіл громадянці Сапіга Марія Михайлівна на переоформлення
права власності в цілому на житловий будинок (загальна площа 39.7 кв.м,
житлова площа 19.0 кв.м) на вул. Грушевського, 21 в смт. Рудне.
5. Надати дозвіл громадянці Сапіга Марії Михайлівні на оформлення права
власності в цілому на житловий (загальна площа – 72.6 м.кв. , житлова площа –
60.0 м.кв.), вул. Грушевського,21»Б» в смт.Руне.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань
містобудування.

Селищний голова

І.Форманчук

