УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 117
Від 20.12.2018
Про затвердження висновку ОКП
ЛОР «БТІ та ЕО» від 22.11.2018р.
щодо технічної можливості поділу
об’єкта нерухомого майна на вул.
Залізнична, 19 в смт. Рудне
Розглянувши звернення громадян Васюти Тараса Степановича та Васюти
Степана Миколайовича від 30.11.2018р. №В-1102, про затвердження висновку
ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 22.11.2018р., про щодо технічної можливості поділу
об’єкта нерухомого майна по вул. Залізничній, 19 в смт.Рудне з присвоєнням
окремого номеру «19-а» в смт. Рудне, враховуючи договір купівлі-продажу
частини будинку посвідченого Другою Львівською держнотконторою за р.№14146 від 23.12.1999р., Свідоцтво про право на спадщину за законом посвідченого
Другою Львівською держнотконторою за р.№1-766 від 11.05.2007р., враховуючи
Державний акт на право власності на земельну ділянку від 16.09.2010р. Серія ЯИ
№800539, враховуючи Реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна
на житловий будинок від 11.0.2000р. Серія КММ №008353, враховуючи
технічний паспорт вказаного будинковолодіння, по вул. Залізнична, 19 в
смт.Рудне від 29.06.1999р., керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Рудненської селищної ради
вирішив:
1.Рішення Виконавчого комітету Рудненської селищної ради №98 від
02.11.2018р., скасувати;
2.Затвердити висновок ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та
експертної оцінки» від 22.11.2018р., щодо технічної можливості поділу об’єкта
нерухомого майна на два самостійних житлових будинки з присвоєнням
окремого номера «19-а» вул. Залізнична, в смт. Рудне:
2.1. Фактичне користування житловим будинком №19 літ. «А-3» гр. Васюта
Тарас Степанович 3/5 частини будинку займає такі приміщення : 1-11/7,7кв.м
(коридор), 1-12/8,1кв.м(коридор), 1-13/19,3(житлова), 1-14/7,9(кухня), 1-15/1,7
(кладова), 1-16/2,5(вбиральня), 1-17/7,7кв.м(коридор), 1-18/5,8(коридор), 119/19,5(коридор), 1-20/9,5(житлова), 1-21/4.4(ванна), 1-22/12,1(коридор), 1-

23/8,6(житлова), 1-24/12,3(житлова), II/5,0(підвал), III/3,7(підвал), загальною
площею 135,8 кв.м, житловою площею-69,2 кв.м;
2.2. Фактичне користування житловим будинком №19 літ. «А-1», гр. Васюта
Степан Миколайович 2/5
частини будинку займає такі приміщення: 12/3,6(коридор), 1-3/12,2(житлова), 1-4/19,2(житлова), 1-5/15,9(житлова), 16/10,7(житлова), 1-7/2,8(кладова),
1-8/12,0(кухня),
1-9/4,5(кладова),
110/1,0(вбиральня), I/4,3(підвал), Б-сарай, В-сарай, Г-гараж, б-оглядова яма, Двбиральня, №1-огорожа, №2-огорожа, I-замощення, к-колодязь, загальною
площею – 89,5 кв.м, житловою площею – 58,0кв.м;
3. Частині будинку, а саме : : 1-11/7,7кв.м (коридор), 1-12/8,1кв.м(коридор), 113/19,3(житлова), 1-14/7,9(кухня), 1-15/1,7(кладова), 1-16/2,5(вбиральня), 117/7,7кв.м(коридор), 1-18/5,8(коридор), 1-19/19,5(коридор), 1-20/9,5(житлова), 121/4.4(ванна),
1-22/12,1(коридор),
1-23/8,6(житлова), 1-24/12,3(житлова),
II/5,0(підвал), III/3,7(підвал), загальною площею 135,8 кв.м, житловою площею69,2 кв.м; що у власності Васюти Тараса Степановича, присвоїти поштову адресу
№19-А по вул..Залізнична, у смт.Рудне;
3.1.Частині будинку, а саме : 1-2/3,6(коридор), 1-3/12,2(житлова), 14/19,2(житлова), 1-5/15,9(житлова), 1-6/10,7(житлова), 1-7/2,8(кладова), 18/12,0(кухня), 1-9/4,5(кладова), 1-10/1,0(вбиральня), I/4,3(підвал), Б-сарай, Всарай, Г-гараж, б-оглядова яма, Д-вбиральня, №1-огорожа, №2-огорожа, Iзамощення, к-колодязь, загальною площею – 89,5 кв.м, житловою площею –
58,0кв.м;, що у власності Васюти Степана Миколайовича, залишити поштову
адресу №19 по вул. Залізнична у смт.Рудне;
4. Васюті Тарасу Степановичу згідно встановленого порядку, звернутись у
відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної
служби Львівського міського управління юстиції для:
4.1. Оформлення та реєстрації права власності в цілому на індивідуальний
житловий будинок (загальною площею 135,8 кв.м) на вул. Залізнична, 19-А в
смт. Рудне;
5. Васюті Степану Миколайовичу 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 89,5 м2) на вул. Залізнична, 19 в смт.
Рудне;
6. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань
містобудування та юрисконсульта;

Селищний голова

І.Форманчук

