УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 133
від 10.10.2019
Про присвоєння поштової адреси
житловому
будинку
на
вул. Вишневій в смт. Рудне

Розглянувши звернення громадян Мелешко Оксани Степанівни (по
довіреності Кучерепа І.С.) та Мелешко Ореста Володимировича від 03.10.2019р.
№М-945, про присвоєння поштової адреси житловому будинку вул. Вишнева, 4
та вул.Вишнева, 4-А в смт.Рудне, згідно ухвали Залізничного районного суду
м.Львова від 18.04.2019р. справа №462/8018/18, враховуючи Витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.10.2019р. №183127801
реєстраційний номер об»єкта нерухомого майна: 1927014146101, Витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.10.2019р.
№183131262, Ухвалу Залізничного районного суду м.Львова від 18.04.2019р.
справа №462/8018/18, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, виконавчий комітет Рудненської селищної ради вирішив:
1. Частині житлового будинку по вул. Вишневій, 4 в смт. Рудне, а саме:
підвал П- площею 27,7 кв.м; 1 поверх: 1-2 коридор пл..6,8кв.м, 1-3 житлова
кімната пл.. 11,1 кв.м, 1-4 житлова кімната пл. 12,9 кв.м, 1-5 ванна пл. 5,6 кв.м, 16 кухня пл. 28,2 кв.м, 1-7 котельня пл. 8,4 кв.м, всього по 1 поверху – 73, 0 кв.м;
2 поверх: 1-9 коридор пл. 6,0кв.м, 1-10 житлова кімната пл.. 11,4кв.м, 1-11
житлова кімната пл.. 12,8 кв.м, 1-12 санвузол пл. 6,2 кв.м, 1-13 кухня-їдальня
пл.38,7 кв.м, всього по 2 поверху – 75,1 кв.м; 3 поверх: 1-15 коридор пл.6,0кв.м,
1-16 житлова кімната пл.24,5 кв.м, 1-17 ванна пл. 6,7 кв.м, 1-18 кухня-їдальня пл.
38,9 кв.м, всього по 3 поверху 76,1 кв.м, всього по будинку – 251,9 кв.м, що
знаходиться
на
земельній
ділянці
з
кадастровим
номером
4610165500:03:001:0251 та у власності в гр. Мелешко Оксани Степанівни,
присвоїти поштову адресу «вул. Вишнева, 4-А» ;
2. Частині житлового будинку по вул. Вишневій, 4 в смт. Рудне, а саме:
підвал П- площею 20,9 кв.м; 1 поверх: 2-2 коридор пл.7,4 кв.м, 2-3 кухня пл..
24,1 кв.м, 2-4 котельня пл. 11.0 кв.м, 2-5 санвузол пл. 10,1 кв.м, 2-6 житлова
кімната пл. 23,7 кв.м, 2-7 гардероб пл. 9,8 кв.м, всього по 1 поверху – 85,1 кв.м;

2 поверх: 2-9 коридор пл. 6,2 кв.м, 2-10 коридор пл. 3,2 кв.м, 2-11 житлова
кімната пл.. 20,4 кв.м, 2-12 коридор пл. 2,4 кв.м, 2-13 комора пл. 6,6 кв.м, 2-14
ванна пл. 5,8кв.м, 2-15 житлова кімната 23,9кв.м, 2-16 житлова кімната пл. 15,%
кв.м, всього по 2 поверху – 74,0 кв.м; 3 поверх: 2-18 комора пл.. 5,3кв.м, 2-19
коридор пл.4,3кв.м, 2-20 коридор пл. 2,1 кв.м, 2-21 житлова кімната пл. 18,6
кв.м, 2-22 комора пл.6,8 кв.м, 2-23 санвузол пл.9,0 кв.м, 2-24 кухня їдальня
пл..25, 0 кв.м, всього по 3 поверху пл. 71,1 кв.м, всього по будинку – 251,1 кв.м,
що
знаходиться
на
земельній
ділянці
з
кадастровим
номером
4610165500:03:001:0250 та у власності в гр. Мелешко Ореста Володимировича,
присвоїти поштову адресу «вул. Вишнева, 4»;
3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань
містобудування та юрисконсульта;

Селищний голова

І.Форманчук

