
з !ержавного ресстру речових прав на нерухоме майно
про реестрац!ю !ншого речового права

. . . ,..' , 11 .,.1 ! ,|
'.',*' .'|, .-,, ,! -:, ,-,

!ндексг:ий номер
ви'|_ягу:

[ата, нас
формуван:":я:
3итяг надав:

[1 !д1става ['] ада }-] г!я

ви1'я|'у:

879302в

02.09.201 3 12:59:30

Реестра п1| й на слух<ба [еоф ! пол ьського ра йон ного уп равл! н ня
юст-иц!!'\мельницько1 област: 

.],

заява з реострац|йним номером: 2646ввв, дата ! нас ресотрац!)'
3аяви: 23'0в'2013 11:36:25, заявник: !-{урган 3алер!й
йиколайовин (уповнова)кена особа)

Базелгок 1етяна Балер!'[вна, Ресстрац!йна служба
1еоф!польського районного упра вл! ння юстиц!!' [мел ьни цько';'
област!

р!шсг;ня органу м:сцового самоврядування, сер!я та номер: 2,
видаьзий 1в.04'2013, видавник: Р.{овоставецька с!льська рада
1еоф !пол ьського ра йону )(мел ьн и цьт<о':' облаот|
Р|глення про.державну реос'грац!ю прав та':'х обтяжень, !ндексний
}]омер: 54в6575 в1д 02'09.201 3 1 2:03:3$

г!раво г:ост:йного користува|-]ня земельною дплянкою

[! ра вокористувач : }_! овоставецька загал ь}{оосв!тня ш кола !-|! !

ступен!в у розпорядженн! територ!аль:.;о1'громади с!л та
селищ 1еоф|польського району в особ! в|дд|лу осв!ту,
молод! та спорту 1еоф ! пол г,сь ко1' районно!' державно}
адм! н!страц|!' |, мел ьн и цько| област!, код €!Р|1Ф!: 25907540,
кра1'на ресстрац|! : !кра)'на

Б|домост! про об'скт !ншого речового права
3емельна д!лянка 3агальР]о!о площе}о 1,2955 га.

8|домост! про об'окт нерухомого майна
о6'скта нерухомого майна: 1 464в1в68247

3емельна д!лянка, розд|л в прошес! в!дкриття

Актуальна !нформац[я про державну ресстрац!ю !ншого речового права
Ёомер запису про !нше речове право: 2330в0в

!ата' час дс;ржавно1' 23'0в.2о13 11:36:25
реострац|!':

*]с..ржагзний

р0 сстрато р:

1 1!дс тава !]иникь]е}]ня
1г;шого речовс)го
п ра ва:

[-1!дстава внесення
запиоу'

3ид !нгшого речового
|-1 рава:
31домост! про суб'скта
!нш;ого речового
г)[]ава:

Фпис об'екта !ншого
р(-)[]ового права

Ресстрац!йний номер
Фб'с;к"г норухомого
май;ча:
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(адастровий номер:
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