витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Індексний номер витягу;

140239445

Дата, час формування:

04.10.2018 14;28;28

Витяг сформовано;

Приватний нотаріус Кубара О.C., Мостиський районний
нотаріальний округ, Львівська обл.

9
Підстава формування
витягу;

заява з реєстраційним номером; 30459889, дата і час реєстрації заяви;
04.10.2018 11;40;17, заявник; Якуба Сергій Володимирович
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний ^томер
об’єкта нерухомого
майна;

1659940246224

Об’єкт нерухомого
майна;

земельна ділянка

Кадастровий номер;

4622487900;01;005;0069

Опис об’єкта;

Площа (га); 0.45, Дата державної реєстрації земельної ділянки;
07.08.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки; Відділ у Мостиському районі Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області

Цільове призначення;

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобі:п,ного
транспорту та дорожнього господарства, для розміпіення нунк і у
дорожнього сервісу

Адреса;

Львівська обл., Мостиський р., с. Шегині, вулиця Д,ружГ>н, чсмсльиа
ділянка 199
Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності: 28231971
Дата, час державної
реєстрації;

04.10.2018 11:40:17

Державний реєстратор;

приватний нотаріус Кубара Олександра Степанівна. Моє гисіл<иіі
районний нотаріальний округ. Львівська обл.

Підстава виникнення
нрава власності:

свідоцтво, серія та номер; 1232, видавник; Кубара О.С. приватний
нотаріус мостиського районного нотаріального округ)

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обі яжспі. (;з відкри і іям
розділу), індексний номер: 43343644 від 04.10.2018 12:19:53,
приватний нотаріус Кубара Олександра Степанівна. Мосгпсі>кі:іі
районний нотаріальний округ, Львівська обл.

Форма власності;

державна

Розмір частки:

1

Власники:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: ООО'ЗІЮб,
адреса:
Інститутська (Героїв Небесної Сотні

алея), будр
Витяг сформував;
т

...

стор. 2 з 2

"15
НІ

витяг

^

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Індексний номер витягу:

140217587

Дата, час формування:

04.10.2018 13:02:50

Витяг сформовано:

Приватний нотаріус Кубара О.С., Мостиський районний
нотаріальний округ, Львівська обл.

f
Підстава формування
витягу:

заява з реєстраційним номером: 30460986, дата і час реєстрації заяви:
04.10.2018 12:03:20, заявник: Якуба Сергій Володимирович
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1659966346224

О б’єкт нерухомого
майна:

нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта:

Загальна площа (кв.м): 165.1

Адреса:

Львівська обл., Мостиський р., с. Шегині, вулиця Дружби, будинок
199
Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності: 28232416
Дата, час державної
реєстрації:

04.10.2018 12:03:20

Державний реєстратор:

приватний нотаріус Кубара Олександра Степанівна, Мостиський
районний нотаріальний округ. Львівська обл.

Підстава виникнення
права власності:

свідоцтво, серія та номер: 1230, виданий 04.10.2018, видавник:
Кубара О.С. приватний нотаріус мостиського районного
нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриї і ям
розділу), індексний номер: 43343747 від 04.10.2018 12:22:29,
приватний нотаріус Кубара Олександра Степанівна, Мостиський
районний нотаріальний округ, Львівська обл.

Форма власності:

державна

Розмір частки:

1

Власники:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 00032106,
адреса: Україна, м.Київ, вулиця Інститутська (Героїв Небесної С о т і
алея), будинок 9

Витяг сформував:

К < і> - 4 1 1 І1 \ и Г \ :

