
витяг
з.Щержавного ре€стру речових прав на нерухоме майно про ре€страцiю права власностi

Iндексний Еомер витяry:

Дата, час формуванrrя:
Вlтrяг сформовано:

Пiдстава форшryвання
витягу:

|34238639

14.08.2018 11:33:05

Брунець Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада Львiвськоi
областi, Львiвська обл.

зiu{ва з реестрацiйним номером 2957З471_, дата i час реестрацii заяви:
09.08.20 1 8 1 5 :09: 30, заявник: KyHarrryK Iрина Володимирiвна

Реестрацiйний номер
об'скта нерухомого
майна:

Об'ект нер).хомого
майна:

Кадастровий номер:

опис об'екта:

Ifiльове призначення:

Адреса: ,

Дата, час державноi
реёстрацii:

лержавнии реестратор:

Пiдстава виникненшI
права власностl:

Пiдстава внесеншI
запи9у.l:

Форма власностi:

Розмiр частки:

Власники:

Акryальна iнформацiя про обОскт нерухомого майна
162|з15546209

земельна дiлянка

46209 1 0 1 00.'29:0З1 :0135

Площа (га): 0.0237

для будiвництва i обсrтуговуваннrl житлового будинку, господарських
булiвель i спорул (присадибна дiлянка)
Львiвська обл., Городоцький р., м, Городок, вулиця Андрусiва П.,
земельна дiлянка 13г

Брунечь Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада Львiвськоi
областi, Львiвська обл.

рiшення органу мiсцевого самоврядування, серiя та номер: 184,
виданий 26.0'7.2018, видавник: Городоцька MicbKa рада ЛьвiвськоТ
областi; вiдомостi з ,ЩЗК, серiя та номер: З75З498, виданий
09.08 ;201 8, видавник: Щержавний земельirий кадастр

Рiшення про дер)IсlвЕу реестрацiю прав та ii обтяжень (з вiдкриттям
роздi.lry), iндексний номер: 42525689. вiд 14.08.2018 11:27:59, Брунець
Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада Львiвськоi областi,
львiвська обл.

приватна

llI
Кунащук Iрина Володимирiвна, реестрацiйний номер облiковоТ
картки платIIика по паткiв : 3 0 8 700 8420, краiЪа громадянСтва : Укр аiна

ЕrfiЕftЕзffiщтr{-ffiti+'.]rl

ыffi



стор.2 з 2 ЕififfifuЕ
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витяг
з Державного ре€стру речових прав на fiерухоме майно про ре€страцiю права власноСТi

Iндексний номер витягу:

,Щата, час формуваЕня:
Витяг сформовано:

Пiдстава формування
витяry:

|з422450з

14.08.2018 |0:49:32

Брунечь Олександlа Миронiвна, Городоцька MicbKa рада ЛьвiвськоТ
областi, Львiвська обл.

змва з реестрацiйним номером: 29568445, дата i час реестрацii заяви:
09.08.20 1 8 1,2:47 :|8, заявник: Кунаlцук Iрина Володимирiвна

Щiльове призначення: 
ЁfrЛ:frirffi; i,f;жж:нffi;"вого 

будlлtлк}/, i,Oсп()/tll]](,l !(I1"{

Реестрацiйний номер
об'екта нерухомого
майна:

Об'ект нерухомого
майна:

Кадастровий номер:

опис об'екта:

Адреса:

Номер запису про право

.Щата, час державноi
реестрацii:

.Щержавний ресстратор :

Пiдстава виникнення
права власностi:

Пiдстава внесеЕня
запису:

Форма власност1:

Розмiр частки:

Власники:

земельна д1JUIнка

46209 1 01 00:29:03 1 :0 134

Площа (га): 0.0141

Львiвська обл., Горлодоцький р., м. Городок, вуJIиL1я Андрусirlа 11.,

земельна дiлянка 13в

Актуальна iнформацiя про право власностi

власностi: 2'74729I_7

09.08.2018 l2:47:l8

Брунець Олександра Миронiвна, Городоцька Micblta рада Львi lзсt,lttlI

областi, Львiвська обл.

рiшення органу мiсцевого самоврядуванIuI, серiя ,га номер: 18,1,

виданий 26.07.20t8, видавник: Городоцька MicbKa рада ЛьвiвсьtсоТ
областi; вiдомостi з ЩЗК, серiя та номер: З8З2245, вltданilй
14.08.2018, видавник: Щержавний земеriьний кадастр

Рiшення про державну реестрацiю прав та Тх обтяяtеrlь (з tti:tlt]llrr illr,i

роздiлу), iндеttсний номер: 4252З812 вiд 14.08.2018 ] 0:4З:2:l, li1,11,1ii:lil,

Олександра Миронiвна, Городоцъка MicbKa рада Львiвст,коl' ilб, t:lc,ii.
львiвська обл.

приватна

lll
Кунащук Iри на Володимирiвтtа, реестрацiйний lloмep обл i itoBoT
картки п.]rатника податкiв : З 0 8 7 00 8420, краiна гроN.{адя IIств а : У краТн :t
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Витяг сформував:

Пiдпис:

,,;йй
Mic

пtиватвий HoTapiyc Львiвськс
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Дулик M.i
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витяг
з.щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно про ре€страцiю права власностi

Iндексний номер витягу:

,Щата, час форrчryвання :

Витяг сформовано:

Пiдстава форrчrування
витягу:

Ресстрацiйний номер
об'екга неру(омого
маина:

Об'ект нерухомого
маина:

Кадастровий номер:

опис об'екта:

Щiльове призначенЕя:

Адреса:

|34219214

14.08.2018 1,0z32:l4

Брунець Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада Львiвськоi
областi, Львiвськаъбл.

1урl зл р99сlрщiйЕим номером: 29568160, дата i час реестрацii заяви:
09.08.20 1 8 12:З9 :| 4, заявниi: Кунаrцуrс Iрйна воподrйфi"Ъч

Акryальна iнформацiя про обrект нерухомого майна
|62l|86546209

земельЕа дiлянка

46209 1 0 i 00:29:03 1 :0 133

Площа (га): 0.0141

для.булiвництва i обслуговуваIIIи житлового будинку, господарських
булiвель i споруд (приёадибна дiлянка) 

--J ' - -

Львiвська обл., Городоцький р., м. Городок, вулиця Андрусiва П.,
земельна дiлянка 1Зб

Аlстуальна iнформацiя про право власностi
Номер запису про право власностi: 27472262

/iaTa, час державноi
реестрацii:

.Щержавний реестратор :

Пiдстава виникненнlI
права власностi:

Пiдстава внесення
запису:

Форма власностi:

Розмiр частки:

Власники:

] ];.i, i' ]l:

1 'i:l,

09.082018 12:39:L4 :

Брунець Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада ЛьвiвськоТ
областi, Львiвська обл, -

рiшентrя я9.9gулу.r9цевого самоврядування, серiя та номер: 184,
виданий 26.0'7,20L8, видавЕик: ГЪродоцька мiська рада Лiвiвськоi
областi;. вiдомостi з'ДЧ$ cepi" ra ilоiф: 3 748 8 8 7, iйЙ;;
09.08.20 1 8 ; видавник] [ержавний земеЬний *uдu.rр-
Рiцrеяня про державЕу реестраЦiryлrрuр та iх обтяжень (з вiдкритrям
qоздfuу), iнд_ексний нойер: ц2szзtвв вИ 14.08.201s 10:)i5z, Ьрй"ц"
олександраМиронiвна; Городоцька MicbKa рада Львiв""оБi ocriJ.ri,--
львiвська обл.

приватна

l/|
кунащук Ip ина В олодимирi влч} р_е естрадiйн ий ном ер о бл iko в oi
картки платника податкiв : 3 0 8 7 0 0 8420, щраiЪа,роrадднства : YKpaiHa
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витяг
з.Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про ресстрацiю права власнос,гi

Iндексний EQMep витягу:

,Щата, час формуваннrI:
Витяг сформовано:

Пiдстава формування
витяц/:

t342|6I44
14.08.2018 10:21:58

Брунечь Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада Львiвськоi
областi, Львiвська обл.

змва з реестрацiйним номером: 29568007, дата i час реестрацii заяви:
09. 08. 20 1 8 |2:3 4:З 6, з:uIвник: Кунапlук Iрина Володимирiвна

Акryальна iнформацiя про об'скт нерухомого Maйlra

1621]l63446209

земельна дiлянка

46209 1 0100:29:03 1 :0 1 32

Площа (га): 0.0229

для будiвництва i обслуговуваIIня хtитлового бylllr l l Klr, I,()cll ( ).l iitp c L [(l I x
булiвель i споруд (присадибна дiлянка)

Львiвська обл., Городоцький р., м. Городок, вуллIIiя Alt,,iJlycitra ll.,
земельна дiлянка 1За

Актуальна iнформацiя про ilраво власrtосr,i

Номер запису про право власностi: 21471860

.ЦаТа, час.державноi
ре€страц11:

.Щержавний реестратор: Брунець Олексанлра Миронiвна, Городоцька MicbKa 1,1ада Лt,triвсl,коТ
областi, Львiвська обл.

Реестрацiйний номер
об'екла Еерухомого
майна:

Об'ект нер)rхомого
майна:

Кадастровий номер:

опис об'екта:

Щiльове призначеннrг

Адlеса: ^

Пiдстава виникнення
права власностi:

Пiдстава BHeceHHrI
запису:

Форма влаоностi:

Розмiр частки:

Власники:

piTrTgHIxE органу мiсцевого самоврядування, серiя та номер: 184,
виданий 26.07.2018, видавник: Городоцька MicbKa рада Львiвськоi

- областi; вiдомостi з .ЩЗК, серiя та номер: 3748458, виданий
09.08.20 1 8, видавник: Щержавний земельнйй кадастр

Рiшенrrя про державну роестраIдitо прав та iх обт;lжень (з Bi.lLttllltт1,1lbl

роздiлу), iндексний номер: 42522774 вiд 14,08.2018 l0:17:5.i, lipyltct1l,
Олександра Миронiвна, Городоцька MicbKa рада JlbBiBcl,Koi обласlт,i,
львiвська обл.

приватна

1lI
Кунащук Iрина Вол одимирiвна, рес страцi iiний но i\{ ер об-ц i ко iзоТ

картки платника податкiв: 3 087008420, краТна гроN{адя}lства : Украitl а

L{Г;rfrfl:Ч
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