УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 116
від 20.12.2018
Про затвердження висновку ОКП
ЛОР «БТІ та ЕО» від 13.02.2018р.,
щодо технічної можливості поділу
об’єкта нерухомого майна на вул.
Грушевського, 79 в смт. Рудне
Розглянувши звернення громадян Нанішвілі Дмитра Тамазовича та
Ковальчук Оксани Степанівни від 22.1.2018р. №Н-1056, про затвердження
висновку ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» щодо технічної можливості поділу об’єкта
нерухомого майна по вул. Грушевського, 79 в смт.Рудне від
13.02.2018р.№1/1250, враховуючи Свідоцтво
про право на спадщину,
посвідченого Другою Львівською держнотконторою р.№2-864 від 26.06.2003р.,
свідоцтва про право на спадщину, посвідченого Другою Львівською
держнотконторою р.№2.5757 від 21.11.1997р., Витяг про реєстрацію права
власності на нерухоме майно від 26.06.2007р. №15038185, Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну ділянку, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 10.08.2018р. №НВ-4607519612018, Декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта від 27.12.2017р. №ЛВ141173611139, враховуючи технічний
паспорт вказаного будинковолодіння, по вул. Грушевського, 79 в смт.Рудне від
17.10.2017р., 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 13.02.2018р., щодо технічної можливості поділу об’єкта
нерухомого майна на два самостійних з присвоєнням окремого номера «79-а»
вул. Грушевського, в смт. Рудне:
1.2.Фактичне користування житловим будинком №79 літ. «А-1» гр. Нанішвілі
Дмитро Тамазович -1/2 частина, Ковальчук Оксана Степанівна -1/2 частина
: I/14,3(підвал); II/10,7(підвал), III/5.0(підвал), IIII/5,6(підвал); 1-1/12,2(коридор);
1-2/5,6(кладова), 1-3/2,5(санвузол), 1-4/23,4(житлова), 1-5/21,2(житлова), 16/11,6(кухня), 1-7/6,2(тамбур); 1-8/5,4(сходова клітка); 1-9/8,9(кухня), 110/20,9(житлова), 1-11/6,4(тамбур), 1-12/2.5(санвузол), 1-13/10,3(коридор), 1-

14/15,4(житлова), 1-15/22,6(житлова), 1-16/14,4(житлова), 1-17/7,7(санвузол), 118/9,9(житлова), 1-19/6,5(коридор), 1-20/17,2(житлова), 1-21/11,0(житлова), 122/11,3(житлова), 1-23/6,6(гардеробна), 1-24/3,7(санвузол), загальна площа 299,0
кв.м, житлова площа 167,3 кв.м;
1.3. Частині житлового будинку літ. «А-2», а саме : I/14?3 (підвал), II/10,7
(підвал), 1-1/12,2(коридор), 1-2/5,6 (кладова), 1-3/2,5 (санвузол), 1-4/23,4
(житлова), 1-5/21,2 (житлова), 1-6/14,4 (житлова), 1-17/7,7 (санвузол), 1-18/9,9
(житлова), загальною площею 181,8 кв.м, житловою площею 106,9 кв.м, що
належить Нанішвілі Дмитру Тамазовичу, присвоїти поштову адресу №79-а по
вул.Грушевського у смт.Рудне;
4. Частині житлового будинку літ. «А-2», а саме : III/5,0 (підвал), IIII/5,6
(підвал), 1-7/6,2 (тамбур), 1-8/5,4 (сходова клітка), 1-9/8,9 (кухня), 1-10/20,9
(житлова), 1-11/6,4 (тамбур), 1-12/2,5 (санвузол), 1-19/6,5 (коридор), 1-20/17,2
(житлова), 1-21/11,0 (житлова), 1-22/11,3(житлова), 1-23/6,6 (гардеробна),
1-24/3,7(санвузол), загальною площею 117,2 кв.м, житловою площею 60,4 кв.м,
що належить Ковальчук Оксані Степанівні залишити поштову адресу №79 по
вул.Грушевського в смт.Рудне;
5. Нанішвілі Дмитру Тамазовичу згідно встановленого порядку, звернутися у
відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної
служби Львівського міського управління юстиції для:
5.1. Оформлення та реєстрації права власності в цілому на індивідуальний
житловий будинок (загальною площею 181,8 кв.м, житловою площею 106,9 кв.м)
на вул. Грушевського, 79 в смт. Рудне;
6. Ковальчук Оксані Степанівні згідно встановленого порядку, звернутися у
відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної
служби Львівського міського управління юстиції для:
6.1. Оформлення та реєстрації права власності в цілому на індивідуальний
житловий будинок (загальною площею 117,2 кв.м, житловою площею 60,4 кв.м)
на вул. Грушевського, 79 в смт. Рудне;
7. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань
містобудування.

Селищний голова

І.Форманчук

