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Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта

Номер інформаційної
довідки:

247267986

Дата, час формування: 09.03.2021 09:22:50
Інформаційну довідку
сформовано:

Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Підстава формування
інформаційної довідки:

перевірка інформації

Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Тип особи: юридична особа
ЄДРПОУ: 04412981
Пошук за: частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

2305372974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0133
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1124, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.01.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Склад угідь: Площа (га): 0.0361, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
11.01.2016, Площа (га): 0.0763, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 11.01.2016

Цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Покровське, вулиця Молодіжна,

земельна ділянка 31

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40847242
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 12:08:00

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності, серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
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Верховна Рада України
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56936715 від 04.03.2021 15:24:54,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Покровської сільської ради, код

ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40847844
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 12:08:00

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2010,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56936715 від 04.03.2021 15:24:54,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 27.09.2010, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 27.09.2059

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Нагорний Віктор Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2878017490, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата за користування даною земельною ділянкою
встановлюється за погодженням сторін виплачується орендарем у
грошовій формі один раз на рік

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

2305305074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0134
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0984, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.01.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Склад угідь: Площа (га): 0.0355, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
11.01.2016, Площа (га): 0.05, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 11.01.2016, Площа (га): 0.0129, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 11.01.2016

Цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40845252
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:43:38

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності, серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56935106 від 04.03.2021 14:49:51,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Покровської сільської ради, код

ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40845513
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:43:38

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2010,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56935106 від 04.03.2021 14:49:51,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 27.09.2010, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 27.09.2059, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Бичек Микола Михайлович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2972505337, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата за користування даною земельною ділянкою
встановлюється за погодженням сторін виплачується орендарем у
грошовій формі один раз на рік

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

2242365874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0414
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3044
Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Покровське, вулиця Молодіжна,

земельна ділянка 20

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39581172
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.12.2020 13:06:55

Державний реєстратор: Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55567670 від 08.12.2020 11:25:19,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Покровської сільської ради

Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації:
Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39581729
Дата, час державної
реєстрації:

03.12.2020 13:06:55

Державний реєстратор: Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 02.12.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55567670 від 08.12.2020 11:25:19,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 02.12.2020, Строк: 20р., Дата закінчення дії: 02.12.2040, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56
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 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата за користування даною земельною ділянкою вноситься
орендарем один раз на рік

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

2221889374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0187
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7029

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39192485
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.11.2020 11:39:55

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: б/н,
виданий 16.10.2020, видавник: Покровська сільська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55149517 від 16.11.2020 08:50:33, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: ПОКРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МЕНСЬКОГО РАЙОНУ, код

ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39192546
Дата, час державної
реєстрації:

11.11.2020 11:39:55

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 11.11.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55149517 від 16.11.2020 08:50:33, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 11.11.2020, Строк: 20р., Дата закінчення дії: 11.11.2040
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Костючок Анатолій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2700907153, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: ПОКРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МЕНСЬКОГО
РАЙОНУ, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,7029 га

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

2221870974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0188
Опис об’єкта: Площа (га): 0.698

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39192240
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.11.2020 11:35:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: б/н,
виданий 16.10.2020, видавник: Покровська сільська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55149214 від 16.11.2020 08:40:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: ПОКРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МЕНСЬКОГО РАЙОНУ, код

ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39192367
Дата, час державної
реєстрації:

11.11.2020 11:35:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 11.11.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55149214 від 16.11.2020 08:40:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 11.11.2020, Строк: 20р., Дата закінчення дії: 11.11.2040

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Костючок Анатолій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2700907153, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: ПОКРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МЕНСЬКОГО
РАЙОНУ, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,6980 га

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

2203988174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0406
Опис об’єкта: Площа (га): 5.9675
Цільове призначення: землі під сільськогосподарськими будівлями і дворами
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Покровське, вулиця Молодіжна

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38859495
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.10.2020 13:44:22

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності, серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54790042 від 27.10.2020 11:06:25,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Покровської сільської ради

Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації:
Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38859707
Дата, час державної
реєстрації:

22.10.2020 13:44:22

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54790042 від 27.10.2020 11:06:25,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата за користування даною земельною ділянкою
встановлюється за погодженням сторін виплачується орендарем у
грошовій формі один раз на рік

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

2090645374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0310
Опис об’єкта: Площа (га): 0.25, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.11.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36697933
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2020 11:51:41

Державний реєстратор: приватний нотаріус Гостар Людмила Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 20143687, виданий 27.05.2020,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52457221 від 01.06.2020 11:47:27,
приватний нотаріус Гостар Людмила Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1/1
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Власники: Покровська сільська рада Менського району Чернігівської області,
код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36698695
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2020 11:51:41

Державний реєстратор: приватний нотаріус Гостар Людмила Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення  39 сесія 7 скликання, серія та номер: б/н, виданий
07.02.2020, видавник: Покровська сільська рада Менського району
Чернігівської області; рішення 41 сесія 7 скликання, серія та номер:
б/н, виданий 20.05.2020, видавник: Покровська сільська рада
Менського району Чернігівської області; договір оренди землі, серія
та номер: б/н, виданий 21.05.2020, видавник: Покровська сільська
рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52457221 від 01.06.2020 11:47:27,
приватний нотаріус Гостар Людмила Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Оліфіренко Анатолій Вікторович , реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1773703839, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК968601, виданий 27.12.2001,
видавник: Новозаводський ВМ УМВС України в Чернігівській
області, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Покровська сільська рада Менського району
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

строкове платне користування земельною ділянкою

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

1753376274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:002:0107
Опис об’єкта: Площа (га): 0.03

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30059497
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.01.2019 16:10:10

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 7369739, виданий 25.01.2019,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45273743 від 30.01.2019 08:43:41, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Покровська сільська рада Менського району Чернігівської області,

код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31910425
Дата, час державної
реєстрації:

04.06.2019 15:50:19

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.12.2018,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 47256923 від 07.06.2019 14:55:40, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 22.12.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Черниш Артем Олександрович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3196604094, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Покровська сільська рада Менського району
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0300 га

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

972619074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0329
Опис об’єкта: Площа (га): 155.3481
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28239723
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

02.10.2018 09:28:02

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки, серія та номер: б/н,
виданий 17.09.2018, видавник: укладено сторонами; наказ, Про
пердачу земельних ділянок у комунальну власність, серія та номер:
25-6968/14-18-сг, виданий 04.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 43353010 від 04.10.2018 16:17:10, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Покровська сільська рада Менського району Чернігівської області,

код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

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

972550674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0769
Опис об’єкта: Площа (га): 17.0551
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28239337
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.10.2018 09:05:57

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки, серія та номер: б/н,
виданий 17.09.2018, видавник: укладено сторонами; наказ, Про
пердачу земельних ділянок у комунальну власність, серія та номер:
25-6968/14-18-сг, виданий 04.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 43352548 від 04.10.2018 16:05:47, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Покровська сільська рада Менського району Чернігівської області,

код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна

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

674493174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0173
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8386, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

25.02.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Жовтневе, вулиця Жовтнева, 46

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 10312480
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2015 15:03:53

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 22657692 від 07.07.2015 15:31:59, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04412981, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10314777
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2015 15:53:34

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: б/н,
виданий 13.06.2014, видавник: двадцять дев'ята сесія шостого
скликання Жовтневої сільської ради Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 22662543 від 07.07.2015 16:35:23, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: ЖОВТНЕВА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III
СТУПЕНІВ МЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
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ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ: 33322299
 Власник: ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04412981,

країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 2,8386 га

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

211184274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:001:0169
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.07.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.07.2013

Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Жовтневе, вулиця Нове життя

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 3363029
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2013 15:58:45

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 7908661 від 13.11.2013 16:15:37, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Жовтнева сільська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15650, Чернігівська обл., Менський р., с. Жовтневе, вулиця
Колгоспна, будинок 2

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 3672846
Дата, час державної
реєстрації:

03.12.2013 09:43:38

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
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обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.11.2013,
видавник: договір укладений сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 29.10.2013, видавник:
двадцять друга сесія шостого скликання Жовтневої сільської ради
Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 8638488 від 04.12.2013 12:14:51, Рачков Валерій Юрійович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 30 (тридцять) років., з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Салтан Оксана Григорівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2088711403, паспорт громадянина
України, серія та номер: НК671223, виданий 19.06.1999, видавник:
Менський РВ УМВС України в Чернігівській області, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Жовтнева сільська рада Менського району
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Жовтневе, вулиця Колгоспна, будинок 2

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1 га, у
тому числі 0,1 га (ріллі).

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

29190174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:002:0129
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0708, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.08.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для комерційного використання
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Покровське, вулиця Сіверська,

земельна ділянка 53

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 35528524
Дата, час державної
реєстрації:

13.02.2020 14:58:51

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 12.02.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51179551 від 18.02.2020 08:09:33, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 12.02.2025, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено на 5 (п'ять) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фізична особа-підприємець Беланов Микола Іванович,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1840019096, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Покровська сільська рада, код ЄДРПОУ: 04412981,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,0708 га.

Актуальна інформація зі спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38887755 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:21:28

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54821646 від 28.10.2020 13:43:16, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0404
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3638
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38887148 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:17:50
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Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54817818 від 28.10.2020 11:57:21, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:04:000:0862
Опис об’єкта: Площа (га): 0.582
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38883679 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:14:13

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54817412 від 28.10.2020 11:48:39, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
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реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0861
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6226
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38883412 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:08:19

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54816851 від 28.10.2020 11:36:52, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0860
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6416
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38882689 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 15:58:06

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54816082 від 28.10.2020 11:21:25, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0859
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8633
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38882016 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 15:51:41

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54815664 від 28.10.2020 11:12:08, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0858
Опис об’єкта: Площа (га): 1.076
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38881594 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 15:47:29

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54815126 від 28.10.2020 11:00:56, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0857
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0811
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38881289 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 15:43:16

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54814756 від 28.10.2020 10:52:53, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0856
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0986
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38880963 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 17:23:29

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54814441 від 28.10.2020 10:46:28, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0855
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1574
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38880656 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 17:16:53

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54813925 від 28.10.2020 10:35:41, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0854
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0568
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38879988 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 17:13:33

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54813364 від 28.10.2020 10:23:36, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0413
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1646
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38879668 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 17:09:23

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54813082 від 28.10.2020 10:17:36, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0862
Опис об’єкта: Площа (га): 0.235
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38879299 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 17:05:49

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54812031 від 28.10.2020 09:53:38, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0853
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1113
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Покровське
Номер запису про інше речове право: 38878184 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:55:00

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54811496 від 28.10.2020 09:40:28, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0411
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3057
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38877021 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:51:44

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54810149 від 28.10.2020 09:04:55, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0412
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2388
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Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38876694 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:45:48

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54809800 від 28.10.2020 08:53:28, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0410
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3164
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38872955 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:28:17

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54805918 від 27.10.2020 17:17:41, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0409
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3166
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська
Номер запису про інше речове право: 38872756 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 16:24:49

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54805684 від 27.10.2020 17:09:49, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 16.10.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 16.10.2030, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДП ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ: 32550727, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15650, Чернігівська обл., Менський р., с.
Покровське, вулиця Сіверська, будинок 56

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Покровської сільської
ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04412981, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0405
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3391
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська

стор. 26 з 27



RRP-4HISA3MA1

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості
відсутні

ВІДОМОСТІ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження

об’єктів нерухомого майна відомості відсутні

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні

Інформаційну довідку
сформував:

начальник відділу Рачков Валерій Юрійович
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