
витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового

права

Індексний номер витягу: 

Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

109468143
28.12.2017 14:28:23
Пітеляк Христина Михайлівна, Виконавчий комітет 
Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська обл.
заява з реєстраційним номером: 26007826, дата і час реєстрації заяви:
22.12.2017 11:21:37, заявник: Яновська Лілія Михайлівна 
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер 14493 03 026101
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Адреса:

корпус актової зали і бібліотеки, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, 
будинок 57, корп. 4

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта корпус актової зали і бібліотеки, А 
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 4676

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 

Номер запису про інше речове право: 24220243
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

22.12.2017 11:21:37

Пітеляк Христина Михайлівна, Виконавчий комітет 
Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська обл.
Висновок щодо технічної можливості поділу, серія та номер: б/н, 
виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ "Альянс-Консалтинг ІФ"; наказ 
"Про закріплення державного майна за ДВНЗ "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника", серія та номер: 
620, виданий 03.06.2016, видавник: Міністерство освіти і науки
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 38950387 від 26.12.2017 11:03:52, Пітеляк 
Христина Михайлівна, Виконавчий комітет Івано-Франківської 
міської ради, Івано-Франківська обл.

право господарського відання

Правокористувач: ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА, код ЄДРПОУ: 02125266, країна реєстрації: 
Україна
власник: Міністерство освіти і науки України, код ЄДРПОУ: 
38621185, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:

Підпис:

загальна площа 4676 кв.м.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Витяг із Р І Ш Е Н Н Я

від 09.11.2017р. № 
м. Івано-Франківськ

Про присвоєння 
поштових адрес

Керуючись ст.ст. 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», положенням «Про порядок присвоєння (зміну) та реєстрації адрес 
об’єктам нерухомості міста Івано-Франківська», затвердженим рішенням 36 
сесії Івано-Франківської міської ради від 20.06.2013 р. №1134-36, розглянувши 
звернення юридичних та фізичних осіб про присвоєння поштової адреси, 
виконавчий комітет міської ради

1. Присвоїти поштові адреси:
1.5. Корпусу актової зали і бібліотеки загальною площею 4676,0 кв.м 

(замовник: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника») -  вул.Шевченка, 57, 
корпус 4.

2. Зобов’язати замовників встановити відповідні аншлаги на фасадах 
будинків протягом 3 місяців з моменту прийняття цього рішення.
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Міський голова Руслан Марцінків

Вірно:

Завідувач сектора з 
протокольної роботи

Начальник управління правової 
роботи та контролю за дотриманням 
законодавства у  сфері містобудування

Г.Шайбан

: Департаменту містобудування, архітектури

« К Ь і
7

Н.Шешурак


