
УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
    РІШЕННЯ

                                                             № 279
15.11.2021 року                               
м. Бібрка 
Про виділ 1/2 частки житлового будинку 
в окремий об’єкт нерухомого майна 
з присвоєнням окремої адреси 
в с.Лани по вул.Зелена

      Розглянувши заяву Середницького Петра Романовича щодо виділу та визнання права
власності на 1/2 частку житлового будинку в с.Лани, вул.Зелена, буд.7 в окремий об’єкт
нерухомого майна з  присвоєнням окремої  адреси,  беручи до уваги висновок КП ЛОР
«Золочівське  МБТІ»  щодо  технічної  можливості  присвоєння  в  натурі  окремої  адреси
об’єкту нерухомого майна №723 від 22.10.2021 року,  керуючись ст.40 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1.  Виділити 1/2 частку житлового будинку по вул.Зелена, буд.7 в с.Лани  Львівського
району Львівської області, власником якої є Середницький Петро Романович на підставі
договору  купівлі-продажу, посвідченого  Перемишлянською  державною  нотаріальною
конторою 06.03.1996 року за реєстраційним №458 в окремий об’єкт нерухомого майна з
присвоєнням адреси с.Лани, вул.Зелена, буд.7, Львівського району Львівської області.
2. Визнати право власності на 1/2 частку житлового будинку до складу якої входять:
цегляний житловий будинок «А1» - житловою площею 69,8 м2, загальною площею 130,5
м2 (складається з 4-х житлових кімнат, кухні, ванни, кладової, коридору,  веранди та 1-го
приміщення  підвалу),  господарські  будівлі:  цегляна  баня  з  підвалом «Д1»,  дерев’яний
сарай «Е1», цегляний гараж «Є1» та господарські споруди (1-3), як на об’єкт нерухомого
майна в цілому - власником якого є Середницький Петро Романович.
3. КП  ЛОР  «Золочівське  МБТІ»  внести  зміни  в  технічну  документацію  на  об’єкт
нерухомого майна за адресою с.Лани, вул.Зелена, буд.7 та вул.Зелена, буд.7«а».
4. Державному реєстратору компетентних органів щодо реєстрації нерухомого майна
провести державну реєстрацію права власності на вищезгаданий об’єкт нерухомого майна
в цілому на житловий будинок «А1» - житловою площею 69,8 м2, загальною площею 130,5
м2  з  усіма  господарськими  будівлями  та  спорудами  в  с.Лани,  вул.Зелена,  буд.7  за
Середницьким Петром Романовичем.
5. Зобов’язати Середницького Петра Романовича провести державну реєстрацію права
власності  на  земельну  ділянку  після  виготовлення  та  затвердження  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) в с.Лани по вул.Зелена, земельна ділянка, 7 Львівського району Львівської
області.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Бібрського міського
голови М.А.Заблоцького.
           

            Бібрський міський голова:                                             Р.Я.Гринус


