витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речевого
права
1ндексний номер витягу:

108842575

Дата, час формування:

22.12.2017 17:24:23

Витяг сформовано:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1рпшське бюро
техшчно! швентаризацп" 1рпшсько! MicbKo'i ради, Кшвська обл.

Пщстава формування
витягу:

заява з реестрац1йним номером: 26015498, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:38:20, заявник: Марченко Irop Олександрович

Актуальна ш формаш я про об’ект нерухомого майна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

700430232109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка

Кадастровой номер:

3210900000:04:001:0061

Опис об’екта:

Площа (га): 0.12

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Адреса:

Кшвська обл., м. 1рпшь
Актуальна ш формаш я про державну реестраш ю ш ш ого речового права

Номер запису про ш ш е речове право: 24120934

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 13:38:20

Державний реестратор:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство Нрпшське бюро
техшчно! швентаризацп" 1рп1нсько! мюько! ради, Кшвська обл.

Пщстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперфщю, cepia та номер: ОМ-1-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
cepia та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Пщстава внесения
запису:

Р1шення про державну реестращю прав та Тх обтяжень, 1ндексний
номер: 38926166 в1д 22.12.2017 17:18:47, Кучер Анна Анатолпвна,
Комунальне пщприемство Нрпшське бюро техн1чно! швентаризацп"
1рп1нсько1 MicbKo! ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (супсрфщш)

Зм1ст, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

Вщомосм про суб’екта
iHinoro речового права:

Суперфвдарш: Марченко Irop Олександрович, реестрацшний номер
облшово! картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина Укра'ши, cepia та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Укра'ши в
Р1вненськш облаем, краша громадянства: Украша
Суперф1щар: Оверко Irop 1ванович, реестрац1йний номер обл1ково!
картки платника податюв: 2922007430, паспорт громадянина
Укра'ши, cepia та номер: M CI93068, виданий 17.07.1997, видавник:
Тернопшьським МУ УМВС Укра'ши в Тернопшьськш облаем, краша

RRP-4HHDCBHVL

громадянства: У кража
Опис об’екта шшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,12 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0061, цшьове призначення - для буд1вництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Витяг сформував:

Пщпис:

стор. 2 з 2

RRP-4HHDCBHVL

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речевого
права
1ндексний номер витягу:

108839117

Дата, час формування:

22.12.2017 17:08:13

Витяг сформовано:

Боярчук Вктор1я Юрй'вна, Комунальне пщприемство "1рп1нське
бюро техшчно! швентаризацп" 1ршнсько! мюько! ради, Кшвська обл.

Пщстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26016247, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 14:02:47, заявник: Марченко 1гор Олександрович

Актуальна ш формащ я про об’ект нерухомого майна

Реестрац1йний номер
об’екта нерухомого
майна:

793006232109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0062

Опис об’екта:

Площа (га): 0.06

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Адреса:

Кшвська обл., м. 1ршнь, вулиця Ново-Оскольська, земельна д1лянка
32/1 е
Актуальна ш формащ я про державну реестращ ю ш ш ого речового права

Номер запису про ш ш е речове право: 24120399

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 14:02:47

Державний реестратор:

Боярчук Вжтор1я Юрпвна, Комунальне пщприемство "1рпшське
бюро техшчно! швентаризацп" 1рпшсько! мюько! ради, Кшвська обл.

Шдстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперф1ц1ю, cepia та номер: ОМ-2-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
cepia та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Пщстава внесения
запису:

РЮення про державну реестрашю прав та !х обтяжень, 1ндексний
номер: 38925369 вщ 22.12.2017 16:58:15, Боярчук Вжтор1я Юрй'вна,
Комунальне пщприемство "1ршнське бюро техн1чно1 1нвентаризацп"
lpniHCbKo! MicbKoi ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперф1ц1й)

Змют, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

ВщомосН про суб’екта
шшого речового права:

Суперф1ц1ар1й: Марченко 1гор Олександрович, реестрацшний номер
обл1ково! картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина Укра'ши, сер1я та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Укра'ши в
Р1вненськш областц кра'ша громадянства: Укра'ша
Суперф1щар: Оверко Irop 1ванович, реестращйний номер облжово!
картки платника податк1в: 2922007430, паспорт громадянина
Укра'ши, сер1я та номер: МС193068, виданий 17.07.1997, видавник:

RRP-4HHDCAH2L

Тернопшьським МУ УМВС У кражи в Тернопшьськш области кража
громадянства: УкраТна
Опис об’екта жшого
репового права:

земельна джянка, площею 0,06 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0062, цшьове призначення - для буд1вництва та

Витяг сформував:

ГПдпис:

стор.2 з 2

RRP-4HH 1)(‘ЛН2Ь

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестрашю iHuioro речового
права
1ндексний номер витягу:

108833909

Дата, час формування:

22.12.2017 16:46:57

Витяг сформовано:

Боярчук В1ктор1я Юрпвна, Комунальне пщприемство "1рп1нське
бюро техшчноТ швентаризацй" 1рпшсько! мюько! ради, Кшвська обл.

Пщстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26015746, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:46:14, заявник: Марченко 1гор Олександрович

Актуальна ш формащ я про об’ект нерухомого майна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

792955332109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0063

Опис об’екта:

Площа (га): 0.06

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Адреса:

Кшвська обл., м. 1ршнь, вулиця Ново-Оскольська, земельна дшянка
32/1 д
Актуальна ш формащ я про державну реестрац1ю ш ш ого речового права

Номер запису про ш ш е речове право: 24119561

Дата, час державно'!
реестрацп:

22.12.2017 13:46:14

Державний реестратор:

Боярчук Вжтор1я Юрпвна, Комунальне пщприемство "1рпшське
бюро техшчноТ швентаризацп" 1рпшсько! м1сько! ради, Кшвська обл.

ГИдстава виникнення
шшого речового права:

акт приймання-передачц сер1я та номер: б/н, виданий 21.12.2017,
видавник: сторони за актом; догов1р суперфщ1ю, cepia та номер:
ОМ-3-11/2017, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за договором

Пщстава внесения
запису:

РЮення про державну реестращю прав та !х обтяжень, 1ндексний
номер: 38924462 вщ 22.12.2017 16:37:50, Боярчук В1ктор1я Юрй'вна,
Комунальне пщприемство "1рп1нське бюро техшчно! 1нвентаризацп"
IpniHCbKOi MicbKoi ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперф1щй)

Зм1ст, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

Вщомост1 про суб’екта
шшого речового права:

Суперфщ1арш: Марченко Irop Олександрович, реестращйний номер
обл1ково! картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина УкраТни, сер1я та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС УкраТни в
Р1вненськш облает^ краТна громадянства: УкраТна
Суперфшцар: Оверко Irop 1ванович, реестрагййний номер облжово!
картки платника податк1в: 2922007430, паспорт громадянина
УкраТни, cepia та номер: МС193068, виданий 17.07.1997, видавник:

RR.P-4H Н DC9OG0

Тернопшьським МУ УМВС УкраТни в Тернопшьськш облает^ краТна
громадянства: Укра'ша
Опис об’екта шшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,06 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0063, цшьове призначення - для буд1вництва та

Витяг сформував:

Шдпис:

стор. 2 з 2

RRP-4H НIX 90( Ю

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речового
права
1ндексний номер витягу:

108842158

Дата, час формування:

22.12.2017 17:22:24

Витяг сформовано:

Боярчук В1ктор1я Юрй'вна, Комунальне п1дприемство "1рп1нське
бюро техшчно! швентаризацп" 1рпшсько! м1сько! ради, Кшвська обл.

Шдстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26016743, дата i час реестрацп' заяви:
22.12.2017 14:12:41, заявник: Марченко 1гор Олександрович

Актуальна ш формащ я про об’ект нерухомого майна

Реестращйний номер
об’екта нерухомого
майна:

887923332109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка, Кшвська область, 1рпшська м1ська рада

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0068

Опис об’екта:

Площа (га): 0.06, Дата державно! реестрацп земельно! дшянки:
29.12.2015, орган, що здшснив державну реестращю земельно!
дшянки: Управл1вння Держгеокадастру у м. 1рпеш Кш'всько! област1

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Актуальна ш формащ я про державну реестращ ю ш ш ого речового права
Номер запису про ш ш е речове право: 24120860

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 14:12:41

Державний реестратор:

Боярчук В1ктор1я Юрпвна, Комунальне шдприемство "1ршнське
бюро техшчно! 1нвентаризацй" 1ршнсько! м1сько! ради, Кшвська обл.

Шдстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперфщ1ю, cepia та номер: ОМ-4-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
cepia та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Шдстава внесения
запису:

РЮення про державну реестращю прав та Тх обтяжень, шдексний
номер: 38926005 вщ 22.12.2017 17:14:35, Боярчук B iK T opia Юрпвна,
Комунальне щдприемство "1рп1нське бюро техн1чно! швентаризацп"
IpniHCbKo! MicbKOi ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперфщш)

Зм1ст, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

Вщомосп про суб’екта
шшого речового права:

Суперфщарш: Марченко Irop Олександрович, реестращйний номер
облшово! картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина Укра'ши, cepia та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Укра'ши в
Р1вненськш области краша громадянства: Украша
Суперф1ц1ар: Оверко Irop 1ванович, реестрац1йний номер обл1ково!
картки платника податюв: 2922007430, паспорт громадянина
Укра'ши, cepia та номер: M CI93068, виданий 17.07.1997, видавник:

R RP-4HH DCBB4G

Тернопшьським МУ УМВС УкраТни в Тернопшьськш облает!, кража
громадянства: УкраУна
Опис об’екта шшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,06 га, кадастровий номер:

Витяг сформував:

ГПдпис:

стор. 2 з 2

0 -УЖИ

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю iHuioro репового
права
1ндексний номер витягу:

108829165

Дата, час формування:

22.12.2017 16:30:46

Витяг сформовано:

Боярчук Вжтор1я Юривна, Комунальне пщприемство "1рп1нське
бюро техшчно! швентаризацп" 1рпшсько! MicbKoi ради, Кшвська обл.

Пщстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26015539, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:39:32, заявник: Марченко 1гор Олександрович

Актуальна ш формащ я про об’ект нерухомого майна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

887913732109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка, Кшвська область, 1рпшська м1ська рада

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0069

Опис об’екта:

Площа (га): 0.06, Дата державно! реестрацн земельно! дшянки:
29.12.2015, орган, що здшснив державну реестращю земельно!
дшянки: Управл1вння Держгеокадастру у м. 1рпеш Кшвсько! обласН

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Актуальна 1нформац1я про державну реестращ ю ш ш ого речового права
Номер запису про ш ш е речове право: 24118878

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 13:39:32

Державний реестратор:

Боярчук BiKTopia Юривна, Комунальне пщприемство "Тршнське
бюро техшчно! 1нвентаризацй" 1рп1нсько! м1сько! ради, Кшвська обл.

Пщстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперф1ц1ю, сер1я та номер: ОМ-5-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
сер1я та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Пщстава внесения
запису:

Р1шення про державну реестращю прав та !х обтяжень, шдексний
номер: 38923528 вщ 22.12.2017 16:18:27, Боярчук В1ктор1я Юривна,
Комунальне пщприемство "1рпшське бюро техн1чно! швентаризацп"
IpniHCbKOi MicbKo! ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперфщш)

Зм1ст, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

ВщомосН про суб’екта
шшого речового права:

Суперф1ц1ар1й: Марченко Irop Олександрович, реестрац1йний номер
облжово! картки платника податк1в: 3239110693, паспорт
громадянина Украши, сер1я та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Украши в
Р1вненськш обласН, кра!на громадянства: Украша
Суперф1ц1ар: Оверко Irop 1ванович, реестрацшний номер облжово!
картки платника податюв: 2922007430, паспорт громадянина
Украши, cepia та номер: M CI93068, виданий 17.07.1997, видавник:

RRP-4HHDC7KP4

Тернопшьським МУ УМВС УкраТни в Терношльськш областр краТна
громадянства: Укра'Уна
Опис об’екта шшого
репового права:

земельна дглянка, площею 0,06 га, кадастровий номер
:3210900000:04:001:0069, цшьове призначення -для буд1вництва та

Витяг сформував:

Пщпис:

стор.2 з 2

RRP-4HHDC."7KK4

ВИТЯ г
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речевого
права
1ндексний номер витягу:

108836114

Дата, час формування:
Витяг сформовано:

22.12.2017 16:55:25
Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1ршнське бюро
техшчно'У швентаризацй" 1ршнсько'У мюько'У ради, Кшвська обл.

ГКдстава формування
витягу:

заява з реестращйним номером: 26015524, дата i час реестрацй' заяви:
22.12.2017 13:39:02, заявник: Марченко 1гор Олександрович

Актуальна ш формащ я про об’ект нерухомого майна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

914209632109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дглянка, Кшвська обл., 1ршнська мюька рада

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0070

Опис об’екта:

Площа (га): 0.06, Дата державно! реестрацй' земельно! дшянки:
29.12.2015, орган, що здшснив державну реестращю земельно!
д1лянки: Управлшня Держгеокадастру у M.IpneHi Ки'Увсько'У обласД

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Адреса:

Кшвська обл., м. 1рпшь
Актуальна ш формащ я про державну реестращ ю ш ш ого речевого права

Номер запису про ш ш е речове право: 24119925

Дата, час державно!
реестрацй':

22.12.2017 13:39:02

Державний реестратор:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство 'Чршнське бюро
техшчно'У швентаризацй" 1ршнсько'У мюькоУ ради, Кшвська обл.

Пщстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперф1щю, сер1я та номер: ОМ-6-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
cepia та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Пщстава внесения
запису:

Ршення про державну реестращю прав та Ух обтяжень, шдексний
номер: 38924959 вщ 22.12.2017 16:48:50, Кучер Анна Анатолпвна,
Комунальне пщприемство "1ршнське бюро техшчно'У швентаризацй"
IpniHCbKo'i M icbKoi ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно!' дшянки (суперфщш)

Змют, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

ВщомосН про суб’екта
шшого речового права:

Суперф1щарш: Марченко 1гор Олександрович, реестрацшний номер
облшово'У картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина УкраУни, cepia та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС УкраУни в
Р1вненськш областц кра'Уна громадянства: УкраУна
СуперфУц1ар: Оверко Irop 1ванович, реестращйний номер облжово'У
картки платника податк1в: 2922007430, паспорт громадянина

R R P-4 H H D C 9K Q V

Украши, сер1я та номер: M CI93068, виданий 17.07.1997, видавник:
Терношльським МУ УМВС Украши в Тернопгпьськш област1, кра'ша
громадянства: У кра'ша
Опис об’екта шшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,06 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0070, цшьове призначення - для буд1вництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Витяг сформував:

ГИдпис:

стор. 2 з 2

RRP-4HHDC9KQV

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речового
права
1ндексний номер витягу:

108832630

Дата, час формування:

22.12.2017 16:42:40

Витяг сформовано:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1ршнське бюро
техшчно!швентаризацп" 1рпшсько! мюько! ради, Кшвська обл.

ГНдстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26015355, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:34:20, заявник: Марченко Irop Олександрович

Актуальна ш формащ я про об’ект нерухомого майна

Реестрац1йний номер
об’екта нерухомого
майна:

914221632109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка, Кшвська обл., 1ршнська м1ська рада

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0071

Опис об’екта:

Площа (га): 0.06, Дата державно'! реестрацп земельно! дшянки:
29.12.2015, орган, що здшснив державну реестращю земельно!
дшянки: Управлшня Держгеокадастру у м. 1рпеш Ки!всько! обласД

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Адреса:

Кшвська обл., м. 1рпшь
Актуальна ш формащ я про державну реестращ ю ш ш ого речового права

Номер запису про ш ш е речове право: 24119406

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 13:34:20

Державний реестратор:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1рпшське бюро
техшчно! швентаризацп" 1рпшсько! мюько! ради, Кшвська обл.

ГОдстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперфщю, сер1я та номер: ОМ-7-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
сер1я та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

ГНдстава внесения
запису:

Ршення про державну реестращю прав та !х обтяжень, шдексний
номер: 38924431 вщ 22.12.2017 16:37:07, Кучер Анна Анатолпвна,
Комунальне пщприемство "1рп1нське бюро техшчно! швентаризацп"
IpniHCbKo! MicbKo! ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперфщш)

Зм1ст, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

Вщомост1 про суб’екта
шшого речового права:

Суперф1щар1й: Марченко Irop Олександрович, реестрацшний номер
облшово! картки платника податк1в: 3239110693, паспорт
громадянина Украши, сер1я та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Украши в
Р1вненськш области краша громадянства: Украша
Суперф1ц1ар: Оверко Irop 1ванович, реестрацшний номер облшово!
картки платника податшв: 2922007430, паспорт громадянина

RRP-4HH DC8KS9

УкраУни, cepia та номер: M CI93068, виданий 17.07.1997, видавник:
Терношльським МУ УМВС УкраУни в Тернопшьськш област1, краУна
громадянства: У краша
Опис об’екта шшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,06 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0071, цшьове призначення - для буд1вництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Витяг сформував:

ГПдпис:

стор.2 з 2

RRP-4HHDC8KS9

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого репового
права
1ндексний номер витягу:

108846305

Дата, час формування:

22.12.2017 17:43:57

Витяг сформовано:

Курищук Мирослава Миколашна, Комунальне пщприемство
"1рп1нське бюро техшчно!швентаризацн" 1рп1нсько! мюько! ради,
Кшвська обл.

ГИдстава формування
витягу:

заява з реестрац1йним номером: 26015644, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:42:52, заявник: Марченко 1гор Олександрович

А к туал ь н а ш ф ор м ащ я про о б ’ект н ер ухом ого м айна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

887792832109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка, Кшвська область, 1рпшська м1ська рада

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0072

Опис об’екта:

Площа (га): 0.0598, Дата державно! реестрацй земельно! дшянки:
29.12.2015, орган, що здшснив державну реестрац1ю земельно!
дшянки: Управл1вння Держгеокадастру у м. 1рпеш Кшвсько! област1

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

А к туал ь н а ш ф ор м ащ я про дер ж ав н у реестращ ю ш ш ого реп ового права
Н омер зап ису про ш ш е реч ове право: 24121483

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 13:42:52

Державний реестратор:

Курищук Мирослава Миколашна, Комунальне пщприемство
"Гршнське бюро техшчно! швентаризацн" 1рп1нсько! мюько! ради,
Кшвська обл.

ГИдстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперф1ц1ю, сер1я та номер: О М -8-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
сер1я та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

ГИдстава внесения
запису:

Р1шення про державну реестращю прав та !х обтяжень, шдексний
номер: 38926583 вщ 22.12.2017 17:31:41, Курищук Мирослава
Миколашна, Комунальне пщприемство 'Оршнське бюро техшчно!
швентаризацн" 1ршнсько! мюько! ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперфщш)

Змют, характеристика
шшого речового права:

Строк ди: 20.12.2027

Вщомост 1 про суб’екта
шшого речового права:

Суперфщ арш : Марченко Irop Олександрович, реестрац1йний номер
облшово! картки платника податк1в: 3239110693, паспорт
громадянина Украши, cepia та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Украши в
Р1вненськш области кра!на громадянства: Украша
Суперф1ц1ар: Оверко Irop 1ванович, реестрац1йний номер обл1ково!
ИЙЭЙЕ

картки платника податлив: 2922007430, паспорт громадянина
Украши, сер1я та номер: M C I93068, виданий 17.07.1997, видавник:
Терношльським МУ УМВС УкраТни в Тернопшьськш области кра'ша
громадянства: У кра'ша
Опис об’екта шшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,0598 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0072, цшьове призначення - для буд1вництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Витяг сформував:

Шдпис:

стор. 2 з 2

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого репового
права
1ндексний номер витягу:

108829042

Дата, час формування:

22.12.2017 16:30:18

Витяг сформовано:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1рп1нське бюро
техшчно! швентаризацп" 1ршнсько! мюько! ради, Кшвська обл.

ГПдстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26015105, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:27:56, заявник: Марченко 1гор Олександрович

Актуальна ш формаш я про об’ект нерухомого майна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

887826932109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка, Кшвська область, Гршнська м1ська рада

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0073

Опис об’екта:

Площа (га): 0.0598, Дата державно'! реестрацп земельно! дшянки:
29.12.2015, орган, що здшснив державну реестращю земельно!
дшянки: Управл1вння Держгеокадастру у м. 1рпеш Кшвсько! област1

Ц1льове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Актуальна ш формащ я про державну реестращ ю ш ш ого репового права
Номер запису про ш ш е речове право: 24118859

Дата, час державно!
реестрацп:

22.12.2017 13:27:56

Державний реестратор:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1ршнське бюро
техшчно! швентаризацп" 1рпшсько! мюько! ради, Кшвська обл.

ГПдстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперфпцю, сер1я та номер: ОМ-9-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
сер1я та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

ГПдстава внесения
запису:

Пшення про державну реестращю прав та !х обтяжень, 1ндексний
номер: 38923198 вщ 22.12.2017 16:11:47, Кучер Анна Анатолпвна,
Комунальне пщприемство "1рпшське бюро техшчно! швентаризацп"
IpniHCbKo! MicbKo! ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперфщш)

Змют, характеристика
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027

ВщомосД про суб’екта
шшого речового права:

Суперф1ц1ар1й: Марченко Irop Олександрович, реестрац1йний номер
обл1ково! картки платника податк1в: 3239110693, паспорт
громадянина Украши, сер1я та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Украши в
Пвненськш областц кра!на громадянства: Укра'ша
Суперф1щар: Оверко Irop 1ванович, реестрац1йний номер облжово!
картки платника податк1в: 2922007430, паспорт громадянина
Украши, сер1я та номер: M CI93068, виданий 17.07.1997, видавник:

RRP-4HHDC7J9B

Терножльським МУ УМВС У кражи в Терножльськж области кража
громадянства: У кража
Опис об’екта жшого
речового права:

земельна дшянка, площею 0,0598 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0073, щльове призначення - для буд1вництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Витяг сформував:

Пщпис:

стор. 2 з 2

RRP-4HHDC7J9B

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речового
нрава
1ндексний номер витягу:

109194611

Дата, час формування:

27.12.2017 10:50:03

Витяг сформовано:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство "1ршнське бюро
техшчно'У швентаризащ'У" 1рпшсько'У мюькоУ ради, КиУвська обл.

ГНдстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26084679, дата i час реестрацп заяви:
27.12.2017 10:39:49, заявник: Марченко Irop Олександрович

Актуальна ш формаш я про об’скт нерухомото майна

Реестрацшний номер
об’екта нерухомого
майна:

1138557932109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0097

Опис об’екта:

Площа (га): 0.4325

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Додатков! вщомостп

Земельна дшянка розташова на територп ГршнськоУ мюькоУ ради

Актуальна ж ф орм аш я про державну реестрац1ю

ihuioto

речового права

Номер запису про ш ш е речове право: 24120563

Дата, час державно!'
реестрацп:

22.12.2017 13:43:23

Державний реестратор:

Кучер Анна Анатолпвна, Комунальне пщприемство Нршнське бюро
техшчно'У швентаризащ'У" 1ршнськоУ мюькоУ ради, КиУвська обл.

Пщстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперф1ц1ю, сер1я та номер: ЗМ-1-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачц
cepia та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Пщстава внесения
запису:

Р1шсння про державну реестращю прав та !х обтяжень, шдексний
номер: 38925718 вщ 22.12.2017 17:07:16, Кучер Анна Анатолй'вна,
Комунальне пщприемство Нршнське бюро техн1чно! швентаризацй'"
IpniHCbKoi M i c b K o i ради, КиУвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! дшянки (суперфщш)

Зм1ст, характеристика
шшого речового права:
Вщомосп про суб’екта
шшого речового права:

Строк дп: 20.12.2027
Суперфпцарш: Марченко Irop Олександрович, реестрацшний номер
облшово! картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина УкраУни, сер1я та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС УкраУни в
Р1вненськш область краУна громадянства: УкраУна
Суперфщ1ар: Заболоппй Олександр Володимирович, реестрац1йний
номер обл1ково! картки платника податюв: 3080016752, паспорт
громадянина УкраУни, cepia та номер: С0451891, виданий 07.11.2000,
видавник: Жовтневий РУ ГУ МВС УкраУни в мюД Киевц краУна

R RP-4H H D KM C 3F

громадянства: УкраТна
Опис об’екта iHuioro
речового права:

земельна дшянка, площею 0,4325 га, кадастровий номер:
001:0097, цшьове призначення - для буд1вництва та
квартирного житлового будинку

Витяг сформував:

Шдпис:

стор. 2 з 2

0 ^ ;;0

витяг
з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестращю шшого речового
права
1ндексний номер витягу:

108842462

Дата, час формування:

22.12.2017 17:23:50

Витяг сформовано:

Курищук Мирослава М иколатна, Комунальне пщприемство
"1рп1нське бюро техшчно!швентаризацп" 1ршнсько! мюько! ради,
Кшвська обл.

Пщстава формування
витягу:

заява з реестрацшним номером: 26015342, дата i час реестрацп заяви:
22.12.2017 13:33:52, заявник: Марченко 1гор Олександрович

А к туал ь н а ш ф ор м ащ я про о б ’ект н ер ухом ого м айн а

Реестрац1йний номер
об’екта нерухомого
майна:

1 138536332109

Об’ект нерухомого
майна:

земельна дшянка

Кадастровий номер:

3210900000:04:001:0098

Опис об’екта:

Площа (га): 0.4325

Цшьове призначення:

для буд1вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Додатков1 ведомости

Земельна дшянка розташована на територп 1рпшсько! мюько! ради

А к туал ь н а ш ф ор м ащ я про д ер ж ав н у реестрац1ю ш ш ого реч ового права
Н ом ер зап ису про ш ш е р еч ове право: 24120910

Дата, час державно'!
реестрацп':

22.12.2017 13:33:52

Державний реестратор:

Курищук Мирослава М иколатна, Комунальне пщприемство
"1ргпнське бюро техшчно! швентаризацп" 1ршнсько! мюько! ради,
Кшвська обл.

Пщстава виникнення
шшого речового права:

догов1р суперфщ1ю, сер1я та номер: ЗМ -2-11/2017, виданий
21.12.2017, видавник: сторони за договором; акт приймання-передачй
сер1я та номер: б/н, виданий 21.12.2017, видавник: сторони за актом

Пщстава внесения
запису:

Рш ення про державну реестращю прав та Тх обтяжень, 1ндексний
номер: 38925072 вщ 22.12.2017 16:51:33, Курищук Мирослава
М иколатна, Комунальне пщприемство "1ршнське бюро техшчно!
1нвентаризацй" 1ргпнсько! мюько! ради, Кшвська обл.

Вид шшого речового
права:

право забудови земельно! д тян ки (суперф1ц1й)

Змют, характеристика
шшого речового права:

Строк дй: 20.12.2027

ВщомосН про суб’екта
шшого речового права:

Суперф1ц1ар1й: Марченко 1гор Олександрович, реестрацшний номер
обл1ково! картки платника податюв: 3239110693, паспорт
громадянина Укра'ши, cepia та номер: МЮ020930, виданий
28.10.2004, видавник: Кузнецовський МВ УМВС Укра'ши в
Р1вненськш обласН, кра!на громадянства: Укра!на
Суперф1ц1ар: Заболотшй Олександр Володимирович, реестрац1йний
номер облжово! картки платника податк1в: 3080016752, паспорт

громадянина УкраУни, сер1я та номер: С 0 4 5 1891, виданий 07.11.2000,
видавник: Жовтневий РУ ГУ МВС УкраУни в MicTi Киев!, кра'Уна
громадянства: У кра'Уна
Опис об’екта шшого
речового права:

Витяг сформував:

Шдпис:

земельна дшянка, площею 0,4325 га, кадастровий номер:
3210900000:04:001:0098, цшьове призначення - для буд!вництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку

