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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:

247268611

Дата, час формування: 09.03.2021 09:25:06
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: 04061777
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:

2306834174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0939
Опис об’єкта: Площа (га): 7.5787

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40877495
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.03.2021 08:09:36

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 116,
виданий 23.12.2020, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56969646 від 09.03.2021 08:06:14, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2305020374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0721
Опис об’єкта: Площа (га): 16.9787

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40839153
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 12:42:09

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56928894 від 04.03.2021 12:07:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304990874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0768
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0081

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40838516
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 12:40:19

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56928255 від 04.03.2021 11:52:18, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304914674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0312
Опис об’єкта: Площа (га): 4.4019

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40837011
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 12:02:15

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56926543 від 04.03.2021 11:16:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304897774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:03:000:0419
Опис об’єкта: Площа (га): 6.6063

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40836673
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 12:00:32

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
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09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56926290 від 04.03.2021 11:11:52, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304886374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:03:000:0420
Опис об’єкта: Площа (га): 14.9395

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40836482
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:59:01

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56926035 від 04.03.2021 11:07:06, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: приватна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304873974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0553
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8394

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40836237
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:57:20

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56925767 від 04.03.2021 11:01:18, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304860674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0892
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9612

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40835989
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:55:35

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56925498 від 04.03.2021 10:55:38, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304821074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0388
Опис об’єкта: Площа (га): 2.7536
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40835228
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:53:23

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56924392 від 04.03.2021 10:32:58, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304796174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:01:002:0117
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4862

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40834739
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:51:41

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56924081 від 04.03.2021 10:26:29, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304785574230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:01:002:0116
Опис об’єкта: Площа (га): 2.7019

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40834547
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:50:03

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56923868 від 04.03.2021 10:21:23, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304733974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1502
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1748

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40833651
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:48:16

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56922937 від 04.03.2021 09:59:03, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

стор. 7 з 896



RRP-4HISA3N4N

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

2304706174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1501
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0769

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40833170
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:46:47

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56922418 від 04.03.2021 09:45:34, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304696874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1497
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3077

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40833010
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:44:57

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56922221 від 04.03.2021 09:40:10, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304685174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1496
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0635

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40832798
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:43:17

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56921936 від 04.03.2021 09:32:58, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304674474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1495
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2316

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40832605
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:41:24

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56921804 від 04.03.2021 09:29:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304667274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1494
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0692

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40832474
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:38:52

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56921637 від 04.03.2021 09:25:06, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304656274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0455
Опис об’єкта: Площа (га): 5.1796

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40832289

стор. 10 з 896



RRP-4HISA3N4N

Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:32:54

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56921434 від 04.03.2021 09:18:30, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304645674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0522
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9838

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40832145
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:30:55

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56921205 від 04.03.2021 09:11:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304635674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0928
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Опис об’єкта: Площа (га): 4.228

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40831954
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:27:03

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56921016 від 04.03.2021 09:05:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304627374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0047
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3214

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40831831
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:19:34

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56920877 від 04.03.2021 09:01:13, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 12 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2304619874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0746
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40831694
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 11:15:35

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56920727 від 04.03.2021 08:55:48, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304035174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0570
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40819086
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:44:58

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 13 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2304027174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0575
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40818911
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:43:42

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56906773 від 03.03.2021 12:55:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304020874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0574
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40818773
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:42:27

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56906626 від 03.03.2021 12:51:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 14 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2304014174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0576
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40818627
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:41:09

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56906460 від 03.03.2021 12:45:56, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2304005974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0568
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40818443
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:39:49

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56906311 від 03.03.2021 12:41:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 15 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2303997074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0569
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40818253
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:38:30

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56906103 від 03.03.2021 12:35:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303976574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0571
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817818
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:37:09

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56905649 від 03.03.2021 12:22:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 16 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2303975074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0304
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8891

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817810
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 10:09:35

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада, 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: 56905611 від 03.03.2021 12:21:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303970874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0572
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817689
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:35:31

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56905527 від 03.03.2021 12:19:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

стор. 17 з 896



RRP-4HISA3N4N

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

2303965074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0573
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817556
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:34:13

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56905399 від 03.03.2021 12:15:20, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303959074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0577
Опис об’єкта: Площа (га): 33.6485

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817438
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 13:28:54

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 84,
виданий 26.02.2021, видавник: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56905266 від 03.03.2021 12:11:41, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

стор. 18 з 896
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2303957374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:08:000:1456
Опис об’єкта: Площа (га): 6.6661

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817425
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 10:24:17

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада, 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: 56905224 від 03.03.2021 12:10:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303951274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0747
Опис об’єкта: Площа (га): 25.3503

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817300
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 12:49:32

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56905133 від 03.03.2021 12:07:59, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303946974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:08:000:1459
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7612

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40817204
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2021 10:28:35

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада, 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: 56905003 від 03.03.2021 12:04:29, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303927674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0845
Опис об’єкта: Площа (га): 15.7927

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40816885
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 12:34:53

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56904580 від 03.03.2021 11:53:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303853074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0844
Опис об’єкта: Площа (га): 34.6818

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40815226
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:56:23

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56902937 від 03.03.2021 11:16:46, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: приватна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303801974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:04:000:0183
Опис об’єкта: Площа (га): 10.3993
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40814218
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:24:54

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56901847 від 03.03.2021 10:52:59, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303772574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0408
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5239

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40813660
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:18:42

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56901222 від 03.03.2021 10:40:21, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303747374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0009
Опис об’єкта: Площа (га): 26.82

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40813143
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:15:47

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56900681 від 03.03.2021 10:28:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40813294
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:15:47

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

відомості з ДЗК, серія та номер: 36241216, виданий 26.02.2021,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56900681 від 03.03.2021 10:28:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, 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.): 04.09.2006, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 04.09.2055

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство "Валентій А.В.", код ЄДРПОУ:
21400717, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 26,8200 га

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

2303580674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:04:000:0225
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2789

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40810245
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 09:59:21

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56897433 від 03.03.2021 09:02:30, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303554874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0473
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3577

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809911
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 09:07:45

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56896976 від 03.03.2021 08:46:43, Маслюк
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Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303546874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:04:000:0129
Опис об’єкта: Площа (га): 41.86

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809714
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:51:12

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56896823 від 03.03.2021 08:41:09, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303527474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0639
Опис об’єкта: Площа (га): 5.2391

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809413
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:25:02

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області та
Менська міська рада Менського району Чернігівської області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56896467 від 03.03.2021 08:24:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303524674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0636
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6795

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809365
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:22:16

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56896405 від 03.03.2021 08:20:43, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2303517774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0635
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4843
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809264
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:17:08

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56896274 від 03.03.2021 08:12:18, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2302295974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0960
Опис об’єкта: Площа (га): 75.0589

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40783936
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2021 10:18:55

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 19,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56868710 від 01.03.2021 16:43:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2301660274230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0876
Опис об’єкта: Площа (га): 71.7325

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40771074
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2021 10:15:15

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 19,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56854537 від 01.03.2021 10:46:20, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2301515574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0831
Опис об’єкта: Площа (га): 4.2292

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40768561
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2021 16:22:08

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 16,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56851739 від 01.03.2021 09:40:48, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2301497474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0558
Опис об’єкта: Площа (га): 39.3129

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40768245
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2021 16:17:01

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 16,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56851385 від 01.03.2021 09:31:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2301483374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0877
Опис об’єкта: Площа (га): 50

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40768063
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2021 16:15:05

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 16,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56851160 від 01.03.2021 09:25:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

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

2301468774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0610
Опис об’єкта: Площа (га): 23.2356

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40767800
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2021 15:59:12

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 41,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56850858 від 01.03.2021 09:17:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

23014502

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0430
Опис об’єкта: Площа (га): 18.3751

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40767516
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2021 15:54:31

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 41,
виданий 19.02.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56850435 від 01.03.2021 09:03:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

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

2288785174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0494
Опис об’єкта: Площа (га): 25

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40506848
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.02.2021 08:19:29

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 56569218 від 11.02.2021 12:37:33, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2288719074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0625
Опис об’єкта: Площа (га): 8.06

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40505549
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.02.2021 08:14:24

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

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
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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: 56567414 від 11.02.2021 11:47:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2288349274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083501:01:001:0222
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0563

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40498761
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.02.2021 12:01:21

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 103,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56560371 від 11.02.2021 09:00:59, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2287469874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0429
Опис об’єкта: Площа (га): 4.0595

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40480869
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

05.02.2021 12:49:04

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 183,
виданий 30.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56541533 від 10.02.2021 10:42:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2285050674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0431
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4684
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40434112
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 15:11:55

Державний реєстратор: приватний нотаріус Ніколаєнко Сергій Володимирович, Менський
районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56490568 від 06.02.2021 12:26:13,
приватний нотаріус Ніколаєнко Сергій Володимирович, Менський
районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Перенесено із запису: 33907149
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Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

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

2284039874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0427
Опис об’єкта: Площа (га): 5.8125

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40413262
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.02.2021 11:53:18

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 56468596 від 05.02.2021 08:43:00, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2284019274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, Розділ в процесі відкриття

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0426
Опис об’єкта: Площа (га): 3.281

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40412881
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.02.2021 11:29:01

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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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: 56468193 від 05.02.2021 08:21:50, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2284011774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0425
Опис об’єкта: Площа (га): 55.5454

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40412795
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.02.2021 11:24:01

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 56468054 від 05.02.2021 08:10:18, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2282570874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1189
Опис об’єкта: Площа (га): 0.07

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 40382947
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2021 16:31:33

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 210,
виданий 22.01.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56435976 від 03.02.2021 15:00:33, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2282558474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1188
Опис об’єкта: Площа (га): 0.218

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40382689
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2021 16:27:42

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 210,
виданий 22.01.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56435700 від 03.02.2021 14:56:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2282541074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0353
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1586

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40382331
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2021 16:25:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 210,
виданий 22.01.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56435346 від 03.02.2021 14:49:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2282525274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1310
Опис об’єкта: Площа (га): 7.1766

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40382009
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2021 16:22:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 210,
виданий 22.01.2021, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56435054 від 03.02.2021 14:40:51, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281554274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0704
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40362468
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2021 16:50:24

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56414000 від 02.02.2021 12:38:15, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281536874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0705
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40362065
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2021 16:44:54

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56413537 від 02.02.2021 12:26:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281507774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0706
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40361527
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2021 16:38:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56413072 від 02.02.2021 12:13:56, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281341874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0707
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40358312
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 16:53:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56409803 від 02.02.2021 11:03:46, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281329574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0708
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40358017
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 16:50:27

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56409560 від 02.02.2021 10:58:46, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 40 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2281318474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0709
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40357819
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 16:46:28

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56409232 від 02.02.2021 10:50:50, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281293274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0710
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40357313
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 16:41:28

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56408682 від 02.02.2021 10:32:52, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281117574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0720
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40354248
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 15:35:47

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56405445 від 02.02.2021 09:08:30, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281087674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0719
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40354008
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 15:24:38

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56404939 від 02.02.2021 08:54:13, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281076574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0718
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40353600
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 15:19:31

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56404702 від 02.02.2021 08:46:52, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281063074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0717
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40353371
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 15:16:10

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56404589 від 02.02.2021 08:42:59, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281056874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0715
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40353263
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 15:05:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56404468 від 02.02.2021 08:39:10, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281050874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0714
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40353168
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 14:56:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56404350 від 02.02.2021 08:35:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2281038474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0713
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40352961
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 14:51:50

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області та
Менська міська рада Менського району Чернігівської області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56404129 від 02.02.2021 08:26:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2280745174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0712
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40347242
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 14:46:32

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56397581 від 01.02.2021 15:10:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: приватна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2280721774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0711
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40346771
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 14:40:00

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56397325 від 01.02.2021 14:59:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2280695674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0722
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40346385
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 14:26:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56396712 від 01.02.2021 14:34:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2280671074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0723
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40345781
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2021 13:55:47

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56394611 від 01.02.2021 12:31:33, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279517074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0724
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40321883
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:52:40

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56370852 від 29.01.2021 11:42:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279493874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0725
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40321435
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:49:33

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56370391 від 29.01.2021 11:32:15, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279478574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0726
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40321165
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:37:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56370022 від 29.01.2021 11:24:43, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279457974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0727
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40320792
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:34:32

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56369495 від 29.01.2021 11:13:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: приватна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279430874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0728
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40320275
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:23:40

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56369162 від 29.01.2021 11:07:32, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279415074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0729
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40319976
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:09:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56368816 від 29.01.2021 10:59:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279407674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0730
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40319817
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:06:29

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56368535 від 29.01.2021 10:53:03, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279371074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0702
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3808

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40319184
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 16:01:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56367963 від 29.01.2021 10:40:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279346674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0703
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1092

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40318720
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:43:04

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56367474 від 29.01.2021 10:29:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2279154374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0129
Опис об’єкта: Площа (га): 39.0414

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40315657
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:31:01

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56363883 від 29.01.2021 08:51:00, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278887874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0914
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40309673
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:19:52

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56357344 від 28.01.2021 15:45:52, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278875774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0913
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40309453
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:17:37

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56357092 від 28.01.2021 15:39:28, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278867574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0912
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Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40309260
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:15:44

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56356930 від 28.01.2021 15:35:13, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278860774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0911
Опис об’єкта: Площа (га): 4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40309110
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:14:06

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56356750 від 28.01.2021 15:30:04, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278852974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0930
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40308956
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:12:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56356583 від 28.01.2021 15:25:50, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278845474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0929
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9882

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40308792
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:00:41

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56356411 від 28.01.2021 15:20:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278816674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0919
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5619

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40308162
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:58:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56355700 від 28.01.2021 15:03:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278794874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0918
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40307703
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:56:33

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
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району Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56355216 від 28.01.2021 14:51:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278781274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0917
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40307396
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:55:05

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56354869 від 28.01.2021 14:43:07, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278758074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0915
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4994

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40306923
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:52:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56354299 від 28.01.2021 14:27:27, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278743874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0916
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40306595
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:51:02

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 86,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56354086 від 28.01.2021 14:21:48, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278605074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:03:000:0954
Опис об’єкта: Площа (га): 104.9152
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40303681
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:38:00

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56351064 від 28.01.2021 12:47:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2278574374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:05:000:0050
Опис об’єкта: Площа (га): 5.209

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40303048
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:29:49

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56350405 від 28.01.2021 12:29:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

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

2278563074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0593
Опис об’єкта: Площа (га): 50.8279

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40302813
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:22:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56350141 від 28.01.2021 12:21:07, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2274851674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:03:000:0752
Опис об’єкта: Площа (га): 21.6355

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40229277
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:32:45

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
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09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56271555 від 22.01.2021 15:10:23, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2274835374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0219
Опис об’єкта: Площа (га): 18.4503

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40228888
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:18:40

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56271118 від 22.01.2021 14:58:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2274646374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:1616
Опис об’єкта: Площа (га): 53.6855
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40224617
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:25:53

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56266549 від 22.01.2021 12:44:04, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40224675
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:25:53

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

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 32484054, виданий 19.01.2021,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56266549 від 22.01.2021 12:44:04, 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.): 24.12.2007, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 24.12.2056

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Бурка Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2475408753, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 53,6855 га

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

2274632074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423082000:05:000:0312
Опис об’єкта: Площа (га): 25.894

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40224319
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:17:15

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56266229 від 22.01.2021 12:33:19, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40224372
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:17:15

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

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 32483564, виданий 19.01.2021,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56266229 від 22.01.2021 12:33:19, 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.): 15.03.2006, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 15.03.2055

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Кравченко Надія Павлівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2417711702, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 25,8940 га

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

2273335874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0411
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3728

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40198510
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2021 08:45:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 75,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; рішення суду, серія та номер:
738/1323/19, виданий 03.12.2019, видавник: Чернігівський
апеляційний суд

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56238352 від 21.01.2021 08:42:43, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2273332374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0261
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7572

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40198452
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2021 08:37:22

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1323/19, виданий 26.09.2019,
видавник: Чернігівський апеляційний суд; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 75, виданий 23.12.2020, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56238286 від 21.01.2021 08:39:17, Маслюк
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Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2273316074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1631
Опис об’єкта: Площа (га): 27.28

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40198224
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2021 08:30:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 89,
виданий 23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56237995 від 21.01.2021 08:20:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2266002774230

Об’єкт нерухомого
майна:

житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 37.4, житлова площа (кв.м): 12.2, Опис:
житловий будинок А-1, прибудова А1-1, веранда а-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Лермонтова,
будинок 41

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40054566
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.01.2021 14:38:46
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/726/20, виданий 12.10.2020,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області; рішення
органу місцевого самоврядування, серія та номер: 64, виданий
23.12.2020, видавник: Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56081590 від 06.01.2021 10:47:38, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2264640474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084001:01:002:0195
Опис об’єкта: Площа (га): 0.02
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Покровське

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40027588
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.12.2020 12:30:30

Державний реєстратор: Савченко Леся Сергіївна, Сосницька районна державна адміністрація,
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-УІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56051361 від 04.01.2021 10:19:36,
Савченко Леся Сергіївна, Сосницька районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40028114
Дата, час державної
реєстрації:

30.12.2020 12:30:30
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Державний реєстратор: Савченко Леся Сергіївна, Сосницька районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: СН9044, виданий 28.12.2020,
видавник: укладено сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 56051361 від 04.01.2021 10:19:36,
Савченко Леся Сергіївна, Сосницька районна державна адміністрація,
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.): 28.12.2020, Строк: 48р.30дн., Дата закінчення дії:
27.01.2069, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРТАУЕР", код ЄДРПОУ: 36273480, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 03110, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА,
будинок 11, ЛІТЕРА "А"

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься щомісячно у розмірі 1/12 частини річної
орендної плати

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

2252989974230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: школа №1 А-1, школа №2 А1-1, котельня А2-1, тамбур а-1,
ганки а-1, а1, їдальня Б-1, прибудова б-1, вбиральня В-1, хлів Г-1,
майстерня Д-1, веранда д-1, школа №3 Е-1, підвал Е1 під, підвал Е2
під, ганки е, е1, тамбури е2, е3

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Феськівка, вулиця Миру, будинок
14

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39789106
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.12.2020 16:22:17

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 30.12.2017, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020,
видавник: Фонд державного майна України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55792832 від 18.12.2020 12:26:29, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

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

2251125674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089001:01:001:0326
Опис об’єкта: Площа (га): 0.025

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39752600
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.12.2020 10:37:21

Державний реєстратор: Симоненко Олена Анатоліївна, Гончарівська селищна рада
Чернігівського району Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 31631848, виданий 15.12.2020,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55753477 від 17.12.2020 08:13:46,
Симоненко Олена Анатоліївна, Гончарівська селищна рада
Чернігівського району Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39752615
Дата, час державної
реєстрації:

15.12.2020 10:37:21

Державний реєстратор: Симоненко Олена Анатоліївна, Гончарівська селищна рада
Чернігівського району Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 231,
виданий 10.07.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; договір оренди землі, серія та номер:
б/н, виданий 01.10.2020, видавник: Менська міська рада; ПрАТ "ВФ
Україна"

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55753477 від 17.12.2020 08:13:46,
Симоненко Олена Анатоліївна, Гончарівська селищна рада
Чернігівського району Чернігівської області, 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.): 01.10.2020, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 01.10.2069
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 14333937, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка

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

2241975574230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля А-1, тамбур а-1, ганок, сарай Б-1, гараж В-1, вбиральня
Г

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Семашка, будинок
1а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39574286
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.12.2020 11:08:44

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 30.12.2017, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020,
видавник: Фонд державного майна України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55560304 від 08.12.2020 08:20:26, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2236566874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0504
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0294

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39471145
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Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:07:38

Державний реєстратор: приватний нотаріус Новик Галина Василівна, Менський районний
нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55449412 від 01.12.2020 15:40:40,
приватний нотаріус Новик Галина Василівна, Менський районний
нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Перенесено із запису: 33947120
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

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

2234310574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0330
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9649
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39428744
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:41:35

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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55402831 від 28.11.2020 12:11:59,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39428768
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:41:35

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55402831 від 28.11.2020 12:11:59,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2234302374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0421
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7983
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 39428577
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:35:10

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: 55402674 від 28.11.2020 11:58:13,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39428596
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:35:10

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55402674 від 28.11.2020 11:58:13,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2234295474230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0425
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6094
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39428399
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:21:54

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: 55402502 від 28.11.2020 11:44:31,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39428426
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:21:54

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55402502 від 28.11.2020 11:44:31,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
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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:

2234272074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0314
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1387
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно - польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39427803
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:55:30

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: 55401907 від 28.11.2020 10:54:21,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39427818
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:55:30

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55401907 від 28.11.2020 10:54:21,
Шевченко Оксана Володимирівна, 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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2234265274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0398
Опис об’єкта: Площа (га): 3.2986
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39427641
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:48:02

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: 55401726 від 28.11.2020 10:37:20,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39427656
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 09:48:02
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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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55401726 від 28.11.2020 10:37:20,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2234237574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0332
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7705
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39427070
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 08:49:52

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: 55401133 від 28.11.2020 09:16:47,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39427075
Дата, час державної
реєстрації:

24.11.2020 08:49:52

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55401133 від 28.11.2020 09:16:47,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2234128274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:06:000:0141
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5644
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39424555
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:40:14

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55398381 від 27.11.2020 17:02:50,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39424586
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:40:14

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55398381 від 27.11.2020 17:02:50,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2234119874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:06:000:0140
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8629
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39424332
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:49:09

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: 55398108 від 27.11.2020 16:52:02,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39424386
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:49:09

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55398108 від 27.11.2020 16:52:02,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
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село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2234119574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0418
Опис об’єкта: Площа (га): 7.3813
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Додаткові відомості: Чернігівська область, Менський район, за межами с. Куковичі

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39424319
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:06:01

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55398126 від 27.11.2020 16:52:48,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39424358
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:06:01

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55398126 від 27.11.2020 16:52:48,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2234105774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0420
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6901
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39424030
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:25:32

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55397743 від 27.11.2020 16:39:47,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39424073
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:25:32

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55397743 від 27.11.2020 16:39:47,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2234103374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0557
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0309
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Додаткові відомості: Чернігівська область, Менський район, за межеми с. Куковичі

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39423896
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:15:24

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: 55397698 від 27.11.2020 16:38:18,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39423963
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:15:24

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55397698 від 27.11.2020 16:38:18,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2234079074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0395
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5497
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39423406
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:32:04

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55397111 від 27.11.2020 16:20:04,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39423550
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:32:04

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55397111 від 27.11.2020 16:20:04,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
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село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2234042074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0423
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3878
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39422628
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:39:48

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55396136 від 27.11.2020 15:52:31,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39422772
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:39:48

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55396136 від 27.11.2020 15:52:31,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2233917574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0312
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1378
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39420442
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:12:52

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55393259 від 27.11.2020 14:50:01,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39420547
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:12:52

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55393259 від 27.11.2020 14:50:01,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2233910774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0311
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5297
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39419784
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:22:10

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: 55393307 від 27.11.2020 14:50:58,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39419884
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:22:10

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55393307 від 27.11.2020 14:50:58,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233792574230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:06:000:0139
Опис об’єкта: Площа (га): 2.729
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39417344
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:28:24

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: 55390620 від 27.11.2020 13:53:36,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39417410
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 15:28:24

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55390620 від 27.11.2020 13:53:36,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
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село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233750474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:06:000:0143
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0594
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39416515
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:10:36

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: 55389734 від 27.11.2020 13:32:26,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39416603
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:10:36

Державний реєстратор: Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55389734 від 27.11.2020 13:32:26,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233721274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0333
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4024
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Додаткові відомості: Чернігівська область, Менський район, за межеми с. Куковичі

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39415962
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 14:59:42

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: 55389136 від 27.11.2020 13:17:17,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39416022
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 14:59:42

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55389136 від 27.11.2020 13:17:17,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233637774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0394
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9871
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39414240
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 14:50:51

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: 55387204 від 27.11.2020 12:28:13,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39414327
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 14:50:51

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55387204 від 27.11.2020 12:28:13,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233586974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0310
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2017
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39413305
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 12:47:11

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: 55386128 від 27.11.2020 12:01:20,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39413480
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 12:47:11

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55386128 від 27.11.2020 12:01:20,
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.): 21.09.2020, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
20.09.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм
(суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
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Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233312074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0494
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0938
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39408160
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:25:40

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: 55380642 від 27.11.2020 10:15:30,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39408879
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:25:40

Державний реєстратор: Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55380642 від 27.11.2020 10:15:30,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233268774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0327
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8543
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, польові

шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39407446
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:44:45

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: 55379118 від 27.11.2020 09:40:55,
Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39407567
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 16:44:45

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55379118 від 27.11.2020 09:40:55,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду), піднайм

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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:

2233129774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0331
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8549
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39405158
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:50:49

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55377408 від 27.11.2020 08:54:20,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39405213
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:50:49

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55377408 від 27.11.2020 08:54:20,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2232886274230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0399
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7447
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39400747
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:41:49

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55372141 від 26.11.2020 16:46:20,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39400857
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2020 17:41:49

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 09.10.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55372141 від 26.11.2020 16:46:20,
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.): 09.10.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 09.10.2027, з
правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
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село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2226753074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0473
Опис об’єкта: Площа (га): 32.79

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39283882
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.11.2020 12:28:47

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-14285/14-20-сг, виданий 29.09.2020,
видавник: Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 29.09.2020, видавник: Головне управління
Держгеокадастру в Чернігівській області та Менська міська рада
Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55247291 від 20.11.2020 08:28:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2226746874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0232
Опис об’єкта: Площа (га): 18.8655

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39283791
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.11.2020 12:21:48

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-14284/14-20-сг, виданий 29.09.2020,
видавник: Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 29.09.2020, видавник: Головне управління
Держгеокадастру в Чернігівській області та Менська міська рада
Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55247158 від 20.11.2020 08:22:08, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2218544874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:1309
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3722
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39127407
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 15:10:23

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: 55080326 від 11.11.2020 13:36:09,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39127516
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 15:10:23

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55080326 від 11.11.2020 13:36:09,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2218367874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0302
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1372
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39123973
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 15:02:55

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
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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: 55076451 від 11.11.2020 11:54:02,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39125102
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 15:02:55

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55076451 від 11.11.2020 11:54:02,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2217831574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0326
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1689
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39114905
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 11:22:26

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: 55066821 від 10.11.2020 20:30:19,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39114925
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 11:22:26

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55066821 від 10.11.2020 20:30:19,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2217145574230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0424
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3945
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39101261
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:18:56

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55052312 від 10.11.2020 12:33:56,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39101358
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:18:56

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55052312 від 10.11.2020 12:33:56,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
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село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216826174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0419
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6479
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39095463
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:56:18

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55045842 від 10.11.2020 10:10:44,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39095537
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:56:18

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55045842 від 10.11.2020 10:10:44,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216817174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0396
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4676
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39095684
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:35:48

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: 55046109 від 10.11.2020 10:16:56,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської
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області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39095807
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:35:48

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55046109 від 10.11.2020 10:16:56,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка

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

2216755174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0397
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2061
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39094439
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:13:55

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: 55045057 від 10.11.2020 09:53:24,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39094505
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:13:55

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55045057 від 10.11.2020 09:53:24,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2216691774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0328
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3849
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 39093284
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:06:35

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: 55043910 від 10.11.2020 09:26:53,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39093379
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:06:35

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55043910 від 10.11.2020 09:26:53,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка

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

2216690774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0556
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2707
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39093271
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:46:26

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55043905 від 10.11.2020 09:26:42,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39093389
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 10:46:26

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55043905 від 10.11.2020 09:26:42,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.
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 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216651974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0422
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4673
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39092742
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:28:03

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55043174 від 10.11.2020 09:07:10,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39092834
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:28:03

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55043174 від 10.11.2020 09:07:10,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216645474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0313
Опис об’єкта: Площа (га): 2.6075
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39092611
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:59:56

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: 55043119 від 10.11.2020 09:05:26,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської
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області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39092670
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:59:56

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55043119 від 10.11.2020 09:05:26,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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:

2216613174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0329
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4069
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39092103
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:34:45

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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
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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: 55042503 від 10.11.2020 08:46:58,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39092139
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:34:45

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55042503 від 10.11.2020 08:46:58,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216422674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:1308
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3695
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
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проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39088637
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:53:37

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: 55038458 від 09.11.2020 17:00:42,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39088688
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:53:37

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55038458 від 09.11.2020 17:00:42,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216410174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0492
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4008
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39088450
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:44:08

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55038257 від 09.11.2020 16:54:36,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39088527
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:44:08

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55038257 від 09.11.2020 16:54:36,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216373474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0401
Опис об’єкта: Площа (га): 3.7553
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39087700
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:54:24

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 55036842 від 09.11.2020 16:20:13,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39087884
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Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 15:54:24

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55036842 від 09.11.2020 16:20:13,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

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
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

2216347174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0493
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4147
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 39087353
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:43:06

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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55034440 від 09.11.2020 15:25:47,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39087464
Дата, час державної
реєстрації:

04.11.2020 16:43:06

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 55034440 від 09.11.2020 15:25:47,
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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, 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 за пай один раз на рік

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

2206905174230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля садку А-1, сарай Б-1
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., смт. Макошине, провулок

Центральний, будинок 18

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38911546
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 15:29:35

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54847150 від 29.10.2020 13:58:05, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206786574230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля садку А-1, прибудова А1-1, тамбур а-1, ганок а1, сарай
Б-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Феськівка, вулиця Миру, будинок
23

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38909338
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 15:09:50

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54844541 від 29.10.2020 12:49:35, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206752274230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля садку А-1, тамбур а-1, сарай Б-1, котельня В-1
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Синявка, вулиця Шкільна, будинок

14

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38908678
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 14:35:33

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 30.12.2017, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020,
видавник: Фонд державного майна України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54844045 від 29.10.2020 12:37:15, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206537874230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: приміщення №1 А-1, прибудова А1-1, тамбур а-1, приміщення
№2 Б-1, прибудова Б1-1, тамбур б-1, їдальня В-1, прибудова В1-1,
тамбур в-1, склад Г-1, Д-1, Е-1, майстерня Ж-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Миру, будинок
27

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38907395
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 14:18:02

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
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державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54839975 від 29.10.2020 11:04:45, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206513674230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля садку А-2
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка,

будинок 43б

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38904380
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 14:08:08

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54839467 від 29.10.2020 10:54:40, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206405774230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: школа А-1, підсобне приміщення Б-1, котельня В-1, сарай Г-1,
Д-1, вбиральня Е-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Величківка, вулиця Миру, будинок
3

стор. 125 з 896



RRP-4HISA3N4N

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38902515
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 12:38:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54837507 від 29.10.2020 10:13:58, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206350374230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля №1 А-1, прибудова А1-1, навіс а-1
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, будинок

74б

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38901617
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 12:30:48

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54836506 від 29.10.2020 09:51:09, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

стор. 126 з 896



RRP-4HISA3N4N

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

2206332674230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: будівля садку А-1, тераса а-1, тераса а1-1, ганок а2, альтанка
Б-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Покровська,
будинок 17

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38901365
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 11:49:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54836164 від 29.10.2020 09:43:37, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206304774230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: школа А-1, котельня А1-1, тамбур а-1, ганок а1, а2, а3, а4, б,
б1, б2, початкова школа Б-1, прибудова Б1-1, вбиральня В-1, сарай
Г-1, погріб Д-1, вбиральня Е-1, котельня Ж-1, сарай З-1, К-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Ліски, вулиця Шевченка, будинок 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38900902
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 11:19:08

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

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54835585 від 29.10.2020 09:29:15, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206269174230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: школа А-2, підвал А1під, ганок а, а1, а2, котельня Б-1, сарай
Б1-1, теплиця В-1, башня Рожновського Г-1, погріб Д-1, сарай Е-1,
вбиральня Ж-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Семенівка, вулиця Перемоги,
будинок 20

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38900344
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 10:46:52

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54834743 від 29.10.2020 09:05:43, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206224574230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні
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Опис об’єкта: Опис: будівля садку А-1, прибудова А1-1, веранда а-1, ганок а1,
прибудова а2-1, погріб з шийкою Б-1, сарай В-1, вбиральня Г-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Осьмаки, вулиця Шевченка,
будинок 81

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38899677
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 10:30:38

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

Підстава для державної
реєстрації:

лист регіонального відділення фонду державного майна, серія та
номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020, видавник: Фонд
державного майна України; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54834293 від 29.10.2020 08:52:05, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2206213374230

Об’єкт нерухомого
майна:

громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: школа А-1, тамбур А1-1, перехід із спортзалом А2-1, ганок а,
а1, а2, а3, а4, а5, а6, в, д, д1, погріб Б-1, котельня В-1, вбиральня Г-1,
кам'яна школа Д-1, веранда Д1-1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Блистова, вулиця Набережна,
будинок 17

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38899522
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.10.2020 09:49:33

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 30.12.2017, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 47-13.02-2055, виданий 01.10.2020,
видавник: Фонд державного майна України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54834045 від 29.10.2020 08:44:21, Маслюк
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Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2197586474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1055
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38737691
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.10.2020 16:08:03

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 501,
виданий 29.09.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54660696 від 20.10.2020 11:55:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2193310374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:1575
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4833

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38656923
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.10.2020 08:17:15

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

стор. 130 з 896



RRP-4HISA3N4N

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 409,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54573346 від 15.10.2020 08:46:37, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38657034
Дата, час державної
реєстрації:

09.10.2020 08:17:15

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 26.08.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54573346 від 15.10.2020 08:46:37, 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.): 26.08.2020, Строк: 10р., Дата закінчення дії: 26.08.2030, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Єременко Андрій Олександрович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3395001834, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,4833 га

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

2181033174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0456
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7215

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38425579
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.09.2020 14:23:10
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-13819/14-20-сг, виданий 16.09.2020,
видавник: Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 16.09.2020, видавник: Головне управління
Держгеокадастру в Чернігівській області та Менська міська рада
Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54323956 від 30.09.2020 08:58:05, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2179121374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0939
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0197

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38389478
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:37:06

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 612,
виданий 26.11.2019, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54284915 від 28.09.2020 12:37:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2179114474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0937
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Опис об’єкта: Площа (га): 0.0507

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38389324
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:34:59

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 612,
виданий 26.11.2019, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54284762 від 28.09.2020 12:32:56, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2179105574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0935
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0623

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38389139
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:31:53

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 612,
виданий 26.11.2019, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54284569 від 28.09.2020 12:27:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2178382174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1658
Опис об’єкта: Площа (га): 1.37

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38376003
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 17:07:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270432 від 26.09.2020 10:24:20, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38376033
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 17:07:07

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270432 від 26.09.2020 10:24:20, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178379574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1659
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1762

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375945
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 17:01:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270377 від 26.09.2020 10:16:47, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375971
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 17:01:43

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270377 від 26.09.2020 10:16:47, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178376474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1660
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0631

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375884
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:44:08

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270323 від 26.09.2020 10:08:42, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375911
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:44:08

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270323 від 26.09.2020 10:08:42, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
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Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178374074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1661
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6425

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375838
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:32:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270279 від 26.09.2020 10:01:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375853
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:32:26

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270279 від 26.09.2020 10:01:46, 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:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178371574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1643
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4014

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375787
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:24:27

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270213 від 26.09.2020 09:52:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375805
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:24:27

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270213 від 26.09.2020 09:52:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178368774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1644
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4006

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375735
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:19:33

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270172 від 26.09.2020 09:43:36, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375748
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:19:33

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270172 від 26.09.2020 09:43:36, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178366974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1645
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2184

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375702
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:03:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 378,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270139 від 26.09.2020 09:35:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375711
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Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 16:03:30

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270139 від 26.09.2020 09:35:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178364274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0236
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6819

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375656
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:56:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270100 від 26.09.2020 09:27:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375674
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:56:09

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270100 від 26.09.2020 09:27:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178360374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1656
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9883

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375587
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:19:20

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270028 від 26.09.2020 09:10:49, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375594
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:19:20

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54270028 від 26.09.2020 09:10:49, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178358474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1642
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1842

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38375557
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:13:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54269997 від 26.09.2020 09:02:13, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38375564
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:13:34

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54269997 від 26.09.2020 09:02:13, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178291774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0562
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7355

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38373997
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:07:40

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54268374 від 25.09.2020 17:59:34, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38374045
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:07:40

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54268374 від 25.09.2020 17:59:34, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178283774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0563
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1289

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38373816
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:02:01

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54268175 від 25.09.2020 17:49:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38373862
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 15:02:01

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54268175 від 25.09.2020 17:49:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178273874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0564
Опис об’єкта: Площа (га): 1.134

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 38373582
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:55:14

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267928 від 25.09.2020 17:36:29, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38373637
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:55:14

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267928 від 25.09.2020 17:36:29, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178260674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0565
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Опис об’єкта: Площа (га): 1.1178

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38373287
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:46:14

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267655 від 25.09.2020 17:23:49, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38373341
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:46:14

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267655 від 25.09.2020 17:23:49, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178248774230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1652
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1019

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38373034
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:40:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267380 від 25.09.2020 17:12:58, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38373079
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:40:30

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267380 від 25.09.2020 17:12:58, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178231774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1657
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2616

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38372690
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:32:53

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267007 від 25.09.2020 16:56:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38372761
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:32:53

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54267007 від 25.09.2020 16:56:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178205474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1655
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9388

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38372166
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:26:13

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54266464 від 25.09.2020 16:39:02, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38372252
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:26:13

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54266464 від 25.09.2020 16:39:02, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178181474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1654
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2219

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38371675
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:17:59

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54266007 від 25.09.2020 16:23:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38371830
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 14:17:59

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54266007 від 25.09.2020 16:23:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
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Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178156574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0243
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2466

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38371138
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:44:45

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54265459 від 25.09.2020 16:08:04, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38371249
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:44:45

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54265459 від 25.09.2020 16:08:04, 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:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178137174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1646
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3122

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38370772
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:39:00

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54265086 від 25.09.2020 15:58:20, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38370917
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:39:00

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

стор. 154 з 896



RRP-4HISA3N4N

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54265086 від 25.09.2020 15:58:20, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178106574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0242
Опис об’єкта: Площа (га): 0.447

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38370134
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:32:27

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54264515 від 25.09.2020 15:44:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38370453
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:32:27

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54264515 від 25.09.2020 15:44:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2178082074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1623
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4074

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38369705
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:16:47

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54264035 від 25.09.2020 15:34:03, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38369861
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Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:16:47

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54264035 від 25.09.2020 15:34:03, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177772374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1624
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1307

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38363425
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:09:37

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54257316 від 25.09.2020 12:51:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38363500
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 12:09:37

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54257316 від 25.09.2020 12:51:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177747374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1625
Опис об’єкта: Площа (га): 0.216

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38362938
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:59:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54256928 від 25.09.2020 12:42:10, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38363069
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:59:43

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54256928 від 25.09.2020 12:42:10, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177725774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1626
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5376

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38362564
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:42:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54256492 від 25.09.2020 12:31:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38362641
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:42:09

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54256492 від 25.09.2020 12:31:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177675474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1627
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1749

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38361599
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:33:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54255529 від 25.09.2020 12:06:56, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38361695
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:33:22

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54255529 від 25.09.2020 12:06:56, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177653074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1628
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2692

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38361172
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:26:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54255121 від 25.09.2020 11:57:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38361268
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:26:11

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54255121 від 25.09.2020 11:57:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177616474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1629
Опис об’єкта: Площа (га): 0.303

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 38360505
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:19:05

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54254377 від 25.09.2020 11:42:24, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38360651
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:19:05

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54254377 від 25.09.2020 11:42:24, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177590974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1630

стор. 163 з 896



RRP-4HISA3N4N

Опис об’єкта: Площа (га): 0.2878

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38359983
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:10:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54253851 від 25.09.2020 11:31:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38360142
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 11:10:34

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54253851 від 25.09.2020 11:31:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177542874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1631
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1212

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38359101
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:49:32

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54252827 від 25.09.2020 11:08:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38359200
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:49:32

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54252827 від 25.09.2020 11:08:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177494574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1632
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1686

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38358275
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:44:16

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54251925 від 25.09.2020 10:51:04, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38358441
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:44:16

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54251925 від 25.09.2020 10:51:04, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177453074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1633
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1124

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38357539
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:37:03

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54251100 від 25.09.2020 10:34:17, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38357845
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:37:03

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54251100 від 25.09.2020 10:34:17, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177425974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1634
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5073

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38357068
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:31:58

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54250628 від 25.09.2020 10:24:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38357189
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:31:58

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54250628 від 25.09.2020 10:24:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
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Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177395374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1635
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5505

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38356687
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:04:32

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54250059 від 25.09.2020 10:11:20, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38356851
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 10:04:32

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54250059 від 25.09.2020 10:11:20, 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:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177363374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1636
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4609

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38356048
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:57:48

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54249501 від 25.09.2020 09:58:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38356176
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:57:48

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54249501 від 25.09.2020 09:58:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177323574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1637
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4788

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38355408
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:51:33

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54248814 від 25.09.2020 09:42:10, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38355653
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:51:33

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54248814 від 25.09.2020 09:42:10, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177304074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1638
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2553

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38355060
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:40:58

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54248454 від 25.09.2020 09:33:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38355190
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Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:40:58

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54248454 від 25.09.2020 09:33:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177284774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1639
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3695

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38354776
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:35:00

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54248063 від 25.09.2020 09:24:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38354887
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:35:00

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54248063 від 25.09.2020 09:24:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177260074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1640
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5086

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38354377
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:28:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54247656 від 25.09.2020 09:13:37, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38354510
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:28:09

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54247656 від 25.09.2020 09:13:37, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2177228374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1641
Опис об’єкта: Площа (га): 0.245

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38353940
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:20:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 387,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54247090 від 25.09.2020 08:57:54, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38354183
Дата, час державної
реєстрації:

23.09.2020 09:20:17

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 18.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54247090 від 25.09.2020 08:57:54, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 18.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 18.09.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЦЯ
СТОЛЬНЕ №1", код ЄДРПОУ: 37887186, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2176037374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0455
Опис об’єкта: Площа (га): 14.9881

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38331101
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.09.2020 15:48:22

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

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 337,
виданий 04.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54223056 від 24.09.2020 09:09:32, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2176029374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0449
Опис об’єкта: Площа (га): 41.4684

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38330967
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.09.2020 15:12:42

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 337,
виданий 04.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54222918 від 24.09.2020 09:04:57, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2174635074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0744
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5632

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38304332
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:57:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54194363 від 22.09.2020 17:18:39, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38304414
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:57:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54194363 від 22.09.2020 17:18:39, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 1466,76 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174620074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0743
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5514

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38304031
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:52:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54194044 від 22.09.2020 17:07:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38304127
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:52:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54194044 від 22.09.2020 17:07:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 1965,39 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174602474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0742
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5255

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38303606
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:45:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54193645 від 22.09.2020 16:54:45, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38303691
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:45:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54193645 від 22.09.2020 16:54:45, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 1578,58 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
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області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174587374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0741
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3209

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38303273
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:37:49

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54193282 від 22.09.2020 16:45:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38303388
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:37:49

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54193282 від 22.09.2020 16:45:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 919,46 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
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автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174568374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0745
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6149

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38302936
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:31:14

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54192944 від 22.09.2020 16:35:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38303027
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:31:14

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54192944 від 22.09.2020 16:35:21, 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:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2165,86 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174543774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0746
Опис об’єкта: Площа (га): 0.628

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38302441
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:25:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54192415 від 22.09.2020 16:22:14, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38302592
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:25:19

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54192415 від 22.09.2020 16:22:14, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 1637,42 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174313274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0747
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6852

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38297881
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:20:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54187710 від 22.09.2020 14:39:08, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
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Номер запису про інше речове право: 38297986
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:20:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54187710 від 22.09.2020 14:39:08, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 1784,49 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174294374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0748
Опис об’єкта: Площа (га): 0.714

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38297546
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:02:25

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54187337 від 22.09.2020 14:30:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38297667
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 16:02:25

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54187337 від 22.09.2020 14:30:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 1896,13 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174276574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0749
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7686

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38297198
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 15:54:20

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54186904 від 22.09.2020 14:20:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38297286
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 15:54:20

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54186904 від 22.09.2020 14:20:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2909,06 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174125374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0750
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7878

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38294235
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 15:48:06

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54183829 від 22.09.2020 12:54:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38294319
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 15:48:06

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54183829 від 22.09.2020 12:54:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2776,70 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174101874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, Розділ в процесі відкриття
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Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0751
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8241

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38293744
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 14:37:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54183339 від 22.09.2020 12:41:32, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38293893
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 14:37:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54183339 від 22.09.2020 12:41:32, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2562,10 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174078974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0752
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8412

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38293307
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 14:27:49

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54182830 від 22.09.2020 12:28:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38293483
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 14:27:49

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54182830 від 22.09.2020 12:28:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2428,79 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
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області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174029874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0753
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8717

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38292477
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 14:23:16

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54181867 від 22.09.2020 12:03:37, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38292978
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 14:23:16

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54181867 від 22.09.2020 12:03:37, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2852,50 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
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автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2174004474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0754
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9875

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38291864
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:58:27

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54181379 від 22.09.2020 11:53:01, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38292035
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:58:27

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54181379 від 22.09.2020 11:53:01, 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:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 2544,81 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
правом передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2173881074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0755
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0996

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38289660
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:54:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54178952 від 22.09.2020 11:04:01, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38289827
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:54:30

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54178952 від 22.09.2020 11:04:01, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 3339,53 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2173842074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0756
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1309

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38289000
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:48:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54178287 від 22.09.2020 10:50:07, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
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Номер запису про інше речове право: 38289196
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:48:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54178287 від 22.09.2020 10:50:07, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 3036,43 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2173814774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0757
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1582

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38288493
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:43:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54177832 від 22.09.2020 10:41:00, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38288632
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:43:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54177832 від 22.09.2020 10:41:00, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 3016,34 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2173735074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0758
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1807

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38287242
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:38:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54176339 від 22.09.2020 10:06:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38288159
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:38:15

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54176339 від 22.09.2020 10:06:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата справляється орендарем у грошовій формі та
становить 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
складає 3317,70 грн. за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2173680174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0759
Опис об’єкта: Площа (га): 1.184

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38286459

стор. 197 з 896



RRP-4HISA3N4N

Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:33:31

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54175385 від 22.09.2020 09:42:43, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38286629
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2020 12:33:31

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54175385 від 22.09.2020 09:42:43, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

за рік, 
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 10.07.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 10.07.2027, з
автоматичним продовженням дії договору, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-АГРО", код ЄДРПОУ: 39392508, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2173047374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0959
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1262
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38274668
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2020 15:13:53

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 393,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54162622 від 21.09.2020 13:58:46, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38274739
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2020 15:13:53

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 26.08.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54162622 від 21.09.2020 13:58:46, 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.): 26.08.2020, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 26.08.2069

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1262 га

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

2172951174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0960
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0141
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38272790
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2020 15:06:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 393,
виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54160466 від 21.09.2020 12:54:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38272850
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2020 15:06:18

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 26.08.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 54160466 від 21.09.2020 12:54:11, 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.): 26.08.2020, Строк: 49р., Дата закінчення дії: 26.08.2069

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0141 га

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

2163935074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1086
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0913
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38099023
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:53:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53974238 від 09.09.2020 15:45:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38099185
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:53:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53974238 від 09.09.2020 15:45:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163913174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1087
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2306

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38098583
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:44:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53973811 від 09.09.2020 15:37:28, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38098685
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:44:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53973811 від 09.09.2020 15:37:28, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163895774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1088
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2766

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38098211
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:35:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53973445 від 09.09.2020 15:29:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38098327
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:35:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53973445 від 09.09.2020 15:29:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163870674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1089
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2853

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38097678
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:29:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53972691 від 09.09.2020 15:09:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38097808
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:29:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53972691 від 09.09.2020 15:09:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163832874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1090
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2904

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38096892
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:10:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53972014 від 09.09.2020 14:49:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38097117
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:10:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53972014 від 09.09.2020 14:49:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
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на 7 (сім) років
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163700474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1091
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2913

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38094281
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:05:31

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53969161 від 09.09.2020 12:58:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38094357
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 17:05:31

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53969161 від 09.09.2020 12:58:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163685774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1092
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2925

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38094011
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:58:39

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53968836 від 09.09.2020 12:49:32, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38094119
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:58:39

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53968836 від 09.09.2020 12:49:32, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163670174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1093
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2942

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38093666
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:54:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53968510 від 09.09.2020 12:41:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38093743
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:54:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53968510 від 09.09.2020 12:41:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163639074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1094
Опис об’єкта: Площа (га): 0.296

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38093060
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:50:16

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53967853 від 09.09.2020 12:19:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38093244
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:50:16

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53967853 від 09.09.2020 12:19:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163620374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1095
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2968

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38092720
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:42:22

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53967456 від 09.09.2020 12:09:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38092839
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Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:42:22

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53967456 від 09.09.2020 12:09:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163601674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1096
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2979

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38092316
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:37:21

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53967085 від 09.09.2020 12:01:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38092422
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:37:21

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53967085 від 09.09.2020 12:01:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163580774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1097
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3006

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38091907
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:27:21

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53966697 від 09.09.2020 11:52:36, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38092013
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:27:21

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53966697 від 09.09.2020 11:52:36, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163375074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1098
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3015

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38088361
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:23:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

стор. 213 з 896



RRP-4HISA3N4N

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53962587 від 09.09.2020 09:45:22, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38088819
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:23:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53962587 від 09.09.2020 09:45:22, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163342974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1099
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3019

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38087848
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:18:02

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53961913 від 09.09.2020 09:16:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38087954
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:18:02

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53961913 від 09.09.2020 09:16:26, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163298774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1100
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3028

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38087127
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:11:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53961168 від 09.09.2020 08:48:52, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38087326
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:11:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53961168 від 09.09.2020 08:48:52, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163265974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1101
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3116

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 38086652
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:05:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960598 від 09.09.2020 08:21:54, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38086729
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 16:05:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960598 від 09.09.2020 08:21:54, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163251474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1102
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Опис об’єкта: Площа (га): 0.3144

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38086415
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:59:15

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960472 від 09.09.2020 08:12:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38086429
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:59:15

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960472 від 09.09.2020 08:12:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163247974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1103
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3159

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38086363
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:54:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960417 від 09.09.2020 08:04:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38086371
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:54:07

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960417 від 09.09.2020 08:04:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163245374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1104
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3232

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38086333
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:49:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960381 від 09.09.2020 07:55:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38086343
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:49:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960381 від 09.09.2020 07:55:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163243374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1105
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3317

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38086307
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:44:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960356 від 09.09.2020 07:45:07, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38086311
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:44:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53960356 від 09.09.2020 07:45:07, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163190874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1106
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3448

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38085217
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:38:38

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53959200 від 08.09.2020 18:50:06, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38085246
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:38:38

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53959200 від 08.09.2020 18:50:06, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
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на 7 (сім) років
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163186274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1107
Опис об’єкта: Площа (га): 0.352

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38085128
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:33:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53959092 від 08.09.2020 18:40:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38085151
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:33:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53959092 від 08.09.2020 18:40:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163180774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1108
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4018

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38085006
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:22:36

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958971 від 08.09.2020 18:30:55, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38085039
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:22:36

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958971 від 08.09.2020 18:30:55, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163174774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1109
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4698

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38084875
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:03:32

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958842 від 08.09.2020 18:21:48, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38084899
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 15:03:32

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958842 від 08.09.2020 18:21:48, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163167774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1111
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4833

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38084724
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:55:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958706 від 08.09.2020 18:13:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38084775
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:55:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 246,
виданий 10.07.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958706 від 08.09.2020 18:13:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163141374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1110
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4699

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38084205
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:50:59

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958195 від 08.09.2020 17:47:10, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
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Номер запису про інше речове право: 38084262
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:50:59

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53958195 від 08.09.2020 17:47:10, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163123674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1112
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4973

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38083854
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:46:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53957837 від 08.09.2020 17:31:28, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38083995
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:46:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53957837 від 08.09.2020 17:31:28, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163107974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1113
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5242

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38083545
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:41:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53957548 від 08.09.2020 17:19:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38083637
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:41:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53957548 від 08.09.2020 17:19:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163096074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1114
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5248

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38083265
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:36:57

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53956995 від 08.09.2020 16:59:42, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38083340
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:36:57

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53956995 від 08.09.2020 16:59:42, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163066774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1115
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5812

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38082722
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:33:01

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53956691 від 08.09.2020 16:50:07, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38082815
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:33:01

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53956691 від 08.09.2020 16:50:07, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163042474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1116
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7939

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38082259
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:28:02

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53956240 від 08.09.2020 16:38:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38082410
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:28:02

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
01.05.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53956240 від 08.09.2020 16:38:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2163020374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1117
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0051

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 38081829
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:21:35

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53955720 від 08.09.2020 16:26:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38081954
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:21:35

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53955720 від 08.09.2020 16:26:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2162979274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1118
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Опис об’єкта: Площа (га): 1.0296

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38080983
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:15:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53954914 від 08.09.2020 16:07:51, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38081093
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 14:15:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53954914 від 08.09.2020 16:07:51, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2162955674230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1119
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1078

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38080551
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 12:55:44

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53954439 від 08.09.2020 15:57:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38080632
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 12:55:44

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53954439 від 08.09.2020 15:57:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2162935974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1120
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1762

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38080183
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 12:40:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53954030 від 08.09.2020 15:48:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38080298
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 12:40:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53954030 від 08.09.2020 15:48:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2162903574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:05:000:1121
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7778

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 38079656
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 12:32:29

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

Підстава для державної
реєстрації:

ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", серія та
номер: 899-IV, виданий 05.06.2003, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53953190 від 08.09.2020 15:29:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38079844
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2020 12:32:29

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
10.07.2020, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53953190 від 08.09.2020 15:29:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

на рік, 
Строк дії: 10.07.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено строком
на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
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реєстрації: Україна
 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

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

2144699974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1338
Опис об’єкта: Площа (га): 14.222

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37731479
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.08.2020 14:47:42

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

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37732045
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2020 14:28:06

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір про встановлення строкового земельного сервітуту, серія та
номер: б/н, виданий 20.12.2019, видавник: договір укладений
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та реєстраційної справи, індексний номер: 53576380
від 12.08.2020 14:47:59, Маслюк Ігор Григорович, Менська міська
рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право користування (сервітут)

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.12.2044, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач, Суб'єкт сервітуту: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНВІН 28", код ЄДРПОУ:
41793246, країна реєстрації: Україна

 Власник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Перенесено із запису: 36690618
Опис об’єкта іншого
речового права:

частина земельної ділянки загальною площею 0,2912 га, в тому числі
площею 0,0918 га на право прокладання, експлуатації та
обслуговування кабельної лінії КЛ-10 кВ від фотогальванічної
електростанції "Мена" до ПС-110/35/10 кВ "Мена-2" (код обмеження
07.03) та площею 0,1994 га для облаштування проїзду до сонячної
електростанції (код обмеження 07.02)

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

2142654574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0293
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0573
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Миру, земельна

ділянка 51

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37693260
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.08.2020 10:34:43

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: 53516038 від 07.08.2020 16:00:30,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради, код ЄДРПОУ:

04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600,
Чернігівська обл., Менський район, місто Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови Примакова Г.
А.

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37693562
Дата, час державної
реєстрації:

04.08.2020 11:12:57

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 10.07.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53534768 від 10.08.2020 14:07:45, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 11.07.2040, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, додаткові
відомості: в особі голови Примакова Г. А.

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата за користування даною земельною ділянкою
встановлюється за погодженням сторін у розмірі 10,00 % (десять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки і
виплачується орендарем у грошовій формі в сумі 6234,06 гривень.

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

2132685974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1073
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37501098
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 10:20:32

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53325860 від 28.07.2020 09:43:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37501167
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 10:20:32

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 10.07.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53325860 від 28.07.2020 09:43:31, 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: 10.07.2030, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сиволожський Олександр Андрійович, реєстраційний
номер облікової картки платника податків: 2530820871, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,40 га

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

2132672374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0931
Опис об’єкта: Площа (га): 20.8451

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37500668
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:59:06

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53325613 від 28.07.2020 09:36:18, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132644974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0977
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8982

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37500291
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:52:24

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53325144 від 28.07.2020 09:21:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132633574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0978
Опис об’єкта: Площа (га): 3.6824

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37500091
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:50:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
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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: 53324961 від 28.07.2020 09:14:09, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132621674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1099
Опис об’єкта: Площа (га): 0.624

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37499936
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:49:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53324567 від 28.07.2020 08:59:45, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132592374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1100
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8925

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37499438
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:44:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53324198 від 28.07.2020 08:45:02, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132584274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:001:0446
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1931

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37499306
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:41:44

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53324036 від 28.07.2020 08:38:15, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132577874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0881
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6119

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37499221
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:35:26

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53323936 від 28.07.2020 08:33:57, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2132571574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0979
Опис об’єкта: Площа (га): 4.2043

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37499116
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:32:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53323808 від 28.07.2020 08:27:45, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2130250174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:01:002:0017
Опис об’єкта: Площа (га): 0.044

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37456076
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.07.2020 12:30:49

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53276829 від 24.07.2020 08:06:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37456265
Дата, час державної
реєстрації:

21.07.2020 12:40:22

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 10.07.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53277033 від 24.07.2020 08:18:32, 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: 10.07.2040, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Небесна Ольга Михайлівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3012213807, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0440 га

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

2124968574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0839
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1688

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37356788
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.07.2020 15:18:23

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 53168256 від 17.07.2020 08:48:49, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2124240574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0971
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3181, Реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна,

розташованих на земельній ділянці: 1979156074230

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37342407
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.07.2020 15:17:34

Державний реєстратор: Литвин Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.
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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 09.06.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53152330 від 16.07.2020 11:47:59, Литвин
Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради

Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37342612
Дата, час державної
реєстрації:

14.07.2020 15:17:34

Державний реєстратор: Литвин Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.02.2020,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53152330 від 16.07.2020 11:47:59, Литвин
Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років до 25.02.2030 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРТЕЛЕКОМ" , код ЄДРПОУ: 21560766

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ:
04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 53634,10 грн. за 1 (один) рік.

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

2120543374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0216
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7257

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37274149
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.07.2020 12:08:46

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 53079472 від 13.07.2020 08:13:04, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37274289
Дата, час державної
реєстрації:

08.07.2020 12:12:39

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 27.03.2018,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53079665 від 13.07.2020 08:26:19, 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: 27.03.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Кугук Григорій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2277106774, УНЗР:
19620506-02090, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,7257 га

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

2119385474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0852
Опис об’єкта: Площа (га): 14.8148

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 37251061
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:51:55

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10701/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53054587 від 10.07.2020 09:14:19, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2119374374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0851
Опис об’єкта: Площа (га): 7.264

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37250889
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:42:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10701/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53054413 від 10.07.2020 09:08:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2119353774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0973
Опис об’єкта: Площа (га): 47.4184

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37250615
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:38:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-9921/14-20-сг, виданий 04.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 04.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53054102 від 10.07.2020 08:58:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2119334374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:06:000:0202
Опис об’єкта: Площа (га): 3.09

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37250312
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:33:18

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10743/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53053747 від 10.07.2020 08:45:28, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2119323674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0389
Опис об’єкта: Площа (га): 7.3134

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37250138
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:28:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10704/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53053570 від 10.07.2020 08:38:33, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2119305974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0386
Опис об’єкта: Площа (га): 9.7434

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37249867
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:04:55

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10704/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53053226 від 10.07.2020 08:22:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2119298274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:05:000:0470
Опис об’єкта: Площа (га): 13.1631

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37249751
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 09:59:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10704/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 53053071 від 10.07.2020 08:12:03, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2115621974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1119
Опис об’єкта: Площа (га): 75.3859

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37179738
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.07.2020 11:00:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність", серія та номер:
25-6624/14-18-сг, виданий 23.08.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; акт приймання передачі
земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 09.06.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області,
Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52977447 від 06.07.2020 14:38:47, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2115436674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1120
Опис об’єкта: Площа (га): 12.7089

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37176343
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.07.2020 11:17:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність", серія та номер:
25-6622/14, виданий 23.08.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; акт приймання передачі
земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 09.06.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області,
Менська міська рада
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52973780 від 06.07.2020 12:50:48, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2115426474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1122
Опис об’єкта: Площа (га): 25.7562

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37176156
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.07.2020 11:22:10

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

Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність", серія та номер:
25-6623/14-18-сг, виданий 23.08.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; акт приймання передачі
земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 09.06.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області,
Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52973583 від 06.07.2020 12:44:29, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2115416574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1121
Опис об’єкта: Площа (га): 34.9766

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37175960
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.07.2020 11:26:58

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

Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність", серія та номер:
25-6625/14-18-сг, виданий 23.08.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; акт приймання передачі
земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 09.06.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області,
Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52973392 від 06.07.2020 12:38:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2092263674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:03:000:0097
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5081

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36728507
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.05.2020 12:45:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1898/16-ц, виданий 07.12.2016,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52491588 від 03.06.2020 09:22:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2092248074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:05:000:0068
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6346

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36728244
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.05.2020 12:34:22

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1898/16-ц, виданий 07.12.2016,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52491324 від 03.06.2020 09:11:57, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2090247474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0500
Опис об’єкта: Площа (га): 6.1266

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36690766
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2020 14:34:48

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 52450418 від 01.06.2020 08:38:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36690827
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2020 14:34:48

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір про встановлення строкового земельного сервітуту, серія та
номер: б/н, виданий 20.12.2019, видавник: договір укладений
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52450418 від 01.06.2020 08:38:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право користування (сервітут)

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.12.2044, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач, Суб'єкт сервітуту: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНВІН 28", код ЄДРПОУ:
41793246, країна реєстрації: Україна

 Власник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

частина земельної ділянки площею 0,0157 га на право прокладання,
експлуатації та обслуговування кабельної лінії КЛ-10 кВ від
фотогальванічної електростанції "Мена" до ПС-110/35/10 кВ
"Мена-2" (код обмеження 07.03)

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

2083236674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0860
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36549181
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2020 10:04:30

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1

стор. 259 з 896



RRP-4HISA3N4N

Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2083223774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0861
Опис об’єкта: Площа (га): 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36548959
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2020 10:10:17

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2083213674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0862
Опис об’єкта: Площа (га): 117.7325

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36548826
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2020 10:07:41

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2080583774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:05:000:0148
Опис об’єкта: Площа (га): 5
Додаткові відомості: за межами с. Садове

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36494211
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.05.2020 14:58:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 362,
виданий 08.07.2019, видавник: Менська Міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 52234698 від 14.05.2020 15:09:26, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1/1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36494370
Дата, час державної
реєстрації:

12.05.2020 15:37:13

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 08.07.2019,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52234905 від 14.05.2020 15:15:22, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 49 років, до 08.07.2068 року, з правом пролонгації
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15643,
Чернігівська обл., Менський р., с. Нові Броди, вулиця Перемоги,
будинок 49, додаткові відомості: в особі голови господарства
Дубовик О.В., що діє на підставі Статуту.

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі - 3% від
грошової оцінки землі

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

2076930274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0370
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0644
Додаткові відомості: на території Покровської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40813005
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:13:06

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56900525 від 03.03.2021 10:24:36, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2076420774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0126
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7658
Додаткові відомості: на території Данилівської сільської ради
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40314992
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:25:48

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56363219 від 29.01.2021 08:18:45, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2076412674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0125
Опис об’єкта: Площа (га): 6.7635
Додаткові відомості: на території Данилівської сільскої ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40315372
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:28:35

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56363555 від 29.01.2021 08:37:53, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

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

2075961274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0598
Опис об’єкта: Площа (га): 20.2192
Додаткові відомості: на території Городищенської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809214
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:14:16

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56896209 від 03.03.2021 08:04:39, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2071122674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0835
Опис об’єкта: Площа (га): 44.5054
Додаткові відомості: на території Покровської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40816072
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:59:36
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56903861 від 03.03.2021 11:37:39, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2068512974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0614
Опис об’єкта: Площа (га): 48.223
Додаткові відомості: на території Городищенської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40796728
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2021 16:54:51

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56882810 від 02.03.2021 12:43:58, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2068499374230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0229
Опис об’єкта: Площа (га): 5.8228
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40232041
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:40:37

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56274491 від 22.01.2021 16:44:29, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2068488774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0231
Опис об’єкта: Площа (га): 10.7559
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40228050
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:00:01

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56270215 від 22.01.2021 14:34:30, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2068483474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0230
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5954
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40232142
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:48:22

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56274570 від 22.01.2021 16:48:03, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2068478774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082001:01:001:0137
Опис об’єкта: Площа (га): 43.0603
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40303397
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:33:49

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56350787 від 28.01.2021 12:39:27, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2067104674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0895
Опис об’єкта: Площа (га): 23.8845

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36202184
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.04.2020 14:28:47

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 51910923 від 08.04.2020 08:43:55, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36582417
Дата, час державної
реєстрації:

20.05.2020 11:05:45

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 19.05.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52331718 від 22.05.2020 08:18:32, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 19.05.2027, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено строком на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 23,8845 га.

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

2067099374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0932
Опис об’єкта: Площа (га): 13.5893

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36202114
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.04.2020 14:23:35

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 51910802 від 08.04.2020 08:30:31, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36619108
Дата, час державної
реєстрації:

21.05.2020 10:44:33

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 19.05.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52372456 від 26.05.2020 10:24:08, 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: 19.05.2027, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Приватне підприємство "Петрушанко-Агро", код ЄДРПОУ:
34522576, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 13,5893 га

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

2062873074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:05:000:0323
Опис об’єкта: Площа (га): 25.7778
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40221625
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 12:41:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56263490 від 22.01.2021 11:22:27, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
стор. 270 з 896



RRP-4HISA3N4N

Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2062204474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0640
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1296
Додаткові відомості: на території Городищенської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809473
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:29:52

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56896544 від 03.03.2021 08:28:00, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2062201474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0641
Опис об’єкта: Площа (га): 31.9395
Додаткові відомості: на території Городищенської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40796490
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2021 16:51:49

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56882590 від 02.03.2021 12:37:34, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2062197874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0642
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7843
Додаткові відомості: на території Городищенської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809317
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:19:32

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

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56896328 від 03.03.2021 08:16:27, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2062166774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0233
Опис об’єкта: Площа (га): 9.2509
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40227563
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:48:01

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56269752 від 22.01.2021 14:21:52, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2062161174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:03:000:0948
Опис об’єкта: Площа (га): 30.3194
Додаткові відомості: на території Волосківської сільської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40303928
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:41:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
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приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56351296 від 28.01.2021 12:55:06, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

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

2062125974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083501:01:002:0118
Опис об’єкта: Площа (га): 27.4687

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37500415
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2020 09:55:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10704/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53325319 від 28.07.2020 09:26:53, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2062116374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:01:002:0113
Опис об’єкта: Площа (га): 18.2297
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Додаткові відомості: за межами с. Дягова

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37250049
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.07.2020 10:11:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10704/14-20-сг, виданий 12.06.2020,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
б/н, виданий 12.06.2020, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області та Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53053451 від 10.07.2020 08:33:35, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2061731974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0866
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0475, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

16.12.2019, 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)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, провулок Сидоренка,
будинок 18а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36087785
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2020 12:13:54

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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51783226 від 26.03.2020 10:14:25,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36087848
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2020 12:13:54

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 25.02.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51783226 від 26.03.2020 10:14:25,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 24.02.2069, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 3,00 % (три
відсотка) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що в
грошовому виразі становить 2002,22 грн. за один повний рік

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

2054194274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0461
Опис об’єкта: Площа (га): 8.9932
Додаткові відомості: за межами с. Феськівка

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35940287
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.03.2020 14:59:13

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 105,
виданий 25.02.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51620341 від 16.03.2020 08:19:57, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1/1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 35940317
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2019 14:44:08

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

Підстава для державної
реєстрації:

державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою, серія та номер: ЧН № 00110, виданий 14.04.1997,
видавник: Менська районна державна адміністрація Менського
району Чернігівської області; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 105, виданий 25.02.2020, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51620341 від 16.03.2020 08:19:57, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: Білий Володимир Петрович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1378109096, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК631079, виданий 12.03.1999,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна

 землевласник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Перенесено із запису: 33292815
Опис об’єкта іншого
речового права:

в постійне користування передано земельну ділянку площею 8,9932
га

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

2042741574230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:05:000:0082
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8875

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35717349
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2020 14:02:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1897/16-ц, виданий 07.12.2016,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51381160 від 28.02.2020 11:30:55, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2042730974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:07:000:0163
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2502

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35717114
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2020 12:49:55

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1897/16-ц, виданий 07.12.2016,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51380764 від 28.02.2020 11:22:45, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2042694974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:03:000:0172
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6811

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35716436
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2020 12:36:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1897/16-ц, виданий 07.12.2016,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51380119 від 28.02.2020 11:10:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2042583174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:07:000:0189
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2502

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35714332
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2020 12:18:31

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення суду, серія та номер: 738/1898/16-ц, виданий 07.12.2016,
видавник: Менський районний суд Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51377495 від 28.02.2020 10:17:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2032762674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1003
Опис об’єкта: Площа (га): 0.04
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, земельна

ділянка 3б

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35522814
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.02.2020 11:10:43

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

Підстава для державної
реєстрації:

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

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 51173658 від 17.02.2020 15:34:51, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1/1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 35523046
Дата, час державної
реєстрації:

12.02.2020 11:19:47

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51174198 від 17.02.2020 15:48:43, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 26.11.2029 року, з правом
пролонгації
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: МЕНСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ, код ЄДРПОУ: 01776613, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,04 га

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

2028629874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1145
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0227

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35442251
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.02.2020 16:25:49

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

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2028617974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1144
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0256

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35442059
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.02.2020 16:17:50

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

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 35744568
Дата, час державної
реєстрації:

27.02.2020 15:11:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 29.01.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51409676 від 02.03.2020 12:01:55, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, до 29.01.2030 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАРМОНІЯ", код ЄДРПОУ: 31482405, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 01042, м.Київ, вулиця Саперне поле, будинок 45,
приміщення 10

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки землі в рік.

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

2015491874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0419
Опис об’єкта: Площа (га): 5.392

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35189288
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.01.2020 12:51:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50814433 від 27.01.2020 08:37:46, Маслюк
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Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2015484074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0927
Опис об’єкта: Площа (га): 5.6289

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35189172
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.01.2020 12:47:10

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50814308 від 27.01.2020 08:31:41, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

2005598574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1088
Опис об’єкта: Площа (га): 0.003

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 35006798
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2020 16:23:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
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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: 50619585 від 13.01.2020 08:20:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37998913
Дата, час державної
реєстрації:

31.08.2020 10:53:17

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 28.08.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53866097 від 02.09.2020 14:56:06, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

за рік, 
Строк дії: 28.08.2030, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено строком на 10 (десять) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Колоток Олег Федорович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2757414093, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,003 га.

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

2003458074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:05:000:0418
Опис об’єкта: Площа (га): 4.6678

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34967347
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.12.2019 11:35:39
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 25-10986/14-19-сг, виданий 18.12.2019,
видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; акт приймання-передачі нерухомого
майна, серія та номер: б/н, виданий 18.12.2019, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 50575055 від 08.01.2020 08:19:19, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34967423
Дата, час державної
реєстрації:

27.12.2019 11:35:39

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

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 16500481, виданий 27.12.2019,
видавник: Державний земельний кадастр; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 29.01.2020, видавник: угода між сторонами;
рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 32,
виданий 29.01.2020, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 50575055 від 08.01.2020 08:19:19, 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: 29.01.2030, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Бурка Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2475408753, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 4,6678 га

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

1998014774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1028
Опис об’єкта: Площа (га): 0.04
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34854138
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2019 16:38:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50451169 від 24.12.2019 15:02:09, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1997981974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0913
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0686

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34853434
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2019 16:36:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50450397 від 24.12.2019 14:48:53, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1997971674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1027
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0369

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34853183
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2019 16:34:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50450176 від 24.12.2019 14:44:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1997959474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1026
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0503

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34852898
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2019 16:32:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50449820 від 24.12.2019 14:38:44, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1997927374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1025
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0674

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34852267
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2019 16:31:06

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50449038 від 24.12.2019 14:25:10, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1997910474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0825
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0437

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34851884
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2019 16:26:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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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: 50448654 від 24.12.2019 14:18:23, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1994889474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087601:01:001:0172
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1126

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34792402
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.12.2019 16:22:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50382763 від 21.12.2019 10:54:55, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1994810474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081501:01:001:0144
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0807

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 34791434
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.12.2019 16:15:14

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50381075 від 21.12.2019 10:23:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1994766174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:01:001:0348
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0219

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34790185
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.12.2019 16:11:32

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 50380331 від 21.12.2019 10:08:08, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1987048674230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0791
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0565

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34641197
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2019 17:15:05

Державний реєстратор: Терехов Віктор Володимирович, Сновська районна державна
адміністрація Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 449,
виданий 28.08.2019, видавник: Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 50216939 від 13.12.2019 17:18:26, Терехов
Віктор Володимирович, Сновська районна державна адміністрація
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Територіальна громада в особі Менської міської ради, код ЄДРПОУ:

04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34641313
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2015 09:14:38

Державний реєстратор: Терехов Віктор Володимирович, Сновська районна державна
адміністрація Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: бн, виданий 05.12.2019, видавник: сторони  договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50217080 від 13.12.2019 17:23:47, Терехов Віктор
Володимирович, Сновська районна державна адміністрація
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 23.03.2064, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено на 49
років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Скоробогатько Микола Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1722612936, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777

Перенесено із запису: 9132293
Опис об’єкта іншого
речового права:

сіножаті

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
стор. 291 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1976976974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0196
Опис об’єкта: Площа (га): 48.3677

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34447275
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.12.2019 12:28:39

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 50005006 від 04.12.2019 08:37:54, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 35166584
Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2020 15:29:13

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 17.01.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50790486 від 24.01.2020 09:37:59, 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: 17.01.2027, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "МИКОЛАЇВСЬКИЙ",
код ЄДРПОУ: 00851436, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 48,3677 га

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

1968957274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0964
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,

земельна ділянка 144

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34293312
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2019 16:29:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

державний акт на право постійного користування землею, серія та
номер: Серія ЧН №00004, виданий 27.12.1993, видавник: Менська
районна рада народних депутатів Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49833614 від 25.11.2019 10:51:12, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: Приватне акціонерне товариство "Шляхове
ремонтно-будівельне управління №82, код ЄДРПОУ: 03448244,
країна реєстрації: Україна

 Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,2000 га

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

1968928374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1138
Опис об’єкта: Площа (га): 5.4
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,

земельна ділянка 144

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34292210
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2019 16:01:46

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

державний акт на право постійного користування землею, серія та
номер: Серія ЧН №00004, виданий 27.12.1993, видавник: Менська
районна рада народних депутатів Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49833283 від 25.11.2019 10:44:01, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: Приватне акціонерне товариство "Шляхове
ремонтно-будівельне управління №82, код ЄДРПОУ: 03448244,
країна реєстрації: Україна

 Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 5,4000 га

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

1931562674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085003:02:001:0047
Опис об’єкта: Площа (га): 4.8123
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Для

розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Загорівка

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33565646
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:33:52

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 49051655 від 07.10.2019 17:16:05,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові
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відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33565671
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:33:52

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49051655 від 07.10.2019 17:16:05,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові
відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

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

1931558674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0271
Опис об’єкта: Площа (га): 3.7027
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Для

розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33565556
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:15:34
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Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 49051514 від 07.10.2019 17:10:11,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові
відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33565572
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:15:34

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49051514 від 07.10.2019 17:10:11,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові
відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

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

1931556974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0272
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0918
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Для

розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33565526
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 17:06:16

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: 49051480 від 07.10.2019 17:07:45,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33565558
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 17:06:16

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49051480 від 07.10.2019 17:07:45,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.
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 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі в розмірі 3,00 % (три відсотка) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить в
грошовому виразі 101084,98 грн.

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

1931555274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0270
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1573
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33565481
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:11:36

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, 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: 49051432 від 07.10.2019 17:03:01,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові
відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33565502
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:11:36

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49051432 від 07.10.2019 17:03:01,
Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові
відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

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

1931553574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0274
Опис об’єкта: Площа (га): 7.3499
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Для

розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33565440
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:55:06

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: 49051386 від 07.10.2019 16:59:37,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33565467
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:55:06

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49051386 від 07.10.2019 16:59:37,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі в розмірі 3,00 % (три відсотка) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить в
грошовому виразі 101084,98 грн.

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

1931533374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0273
Опис об’єкта: Площа (га): 0.044
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Для

розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33565044
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:48:37

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: 49050931 від 07.10.2019 16:42:28,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33565294
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:48:37

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49050931 від 07.10.2019 16:42:28,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі в розмірі 3,00 % (три відсотка) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить в
грошовому виразі 1198,51 грн.

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

1931516374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085001:01:001:0269
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0331
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Для

розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33564726
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:41:55

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: 49050526 від 07.10.2019 16:32:01,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: територіальна громада в особі Менської міської ради Менського

району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33564777
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2019 16:41:55

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 28.08.2019,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49050526 від 07.10.2019 16:32:01,
Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20 (двадцять) років, з правом пролонгації
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36, додаткові відомості: в особі
директора Нужняка С. М.

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі в розмірі 3,00 % (три відсотка) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить в
грошовому виразі 574,45 грн.

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

1913415374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0721
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5829
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33205104
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.09.2019 15:04:08

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

Підстава для державної
реєстрації:

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

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48660418 від 13.09.2019 09:09:59, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33205349
Дата, час державної
реєстрації:

10.09.2019 15:04:08

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 13275580, виданий 10.09.2019,
видавник: Державний земельний кадастр; додаткова угода до
договору оренди у зв'язку зі зміною назви орендаря, серія та номер:
б/н, видавник: угода між сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 451, виданий 28.08.2019, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48660418 від 13.09.2019 09:09:59, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 49 років, до 13.05.2057 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15640, Чернігівська обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця
Осипенка, будинок 43, додаткові відомості: в особі директора
Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Відомості про реєстрацію
до 01.01.2013р.:

Менський районний відділ ДЗК, реєстраційний номер іншого
речового права: б/н, 13.05.2008 00:00:00

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 4,5829 під господарськими будівлями і
дворами на території Киселівської сільської ради

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

1904956974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1033
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0093

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33036947
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.08.2019 12:30:21

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48476419 від 02.09.2019 13:25:48, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33036988
Дата, час державної
реєстрації:

27.08.2019 12:30:21

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48476419 від 02.09.2019 13:25:48, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років до 01.08.2029 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0093 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 679,49 грн. на рік

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

1903496574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0768
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33007639
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.08.2019 12:37:07

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48443841 від 29.08.2019 19:31:59,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33007659
Дата, час державної
реєстрації:

27.08.2019 12:37:07

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48443841 від 29.08.2019 19:31:59,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років, до 01.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8,0
відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить
263,03 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га

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

1903491774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0868
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33007535
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.08.2019 12:33:43
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Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48443697 від 29.08.2019 19:15:04,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33007547
Дата, час державної
реєстрації:

27.08.2019 12:33:43

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48443697 від 29.08.2019 19:15:04,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років, до 01.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8,0
відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить
263,03 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га

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

1902316674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0909
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0103
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32983239
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2019 09:19:47

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48416777 від 28.08.2019 14:23:17,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32983330
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2019 09:19:47

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48416777 від 28.08.2019 14:23:17,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років, до 01.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8,0
відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить
725,55 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0103 га

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

1902184474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0910
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0138

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32980505
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2019 09:13:40

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48413879 від 28.08.2019 12:41:06, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32980544
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2019 09:13:40

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48413879 від 28.08.2019 12:41:06, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років до 01.08.2029 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0138 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 1008,27грн. на рік

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

1902151774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0767
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32979865
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2019 09:23:50

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48413210 від 28.08.2019 12:19:47, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32979924
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2019 09:23:50

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48413210 від 28.08.2019 12:19:47, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років до 01.08.2029 року, з правом пролонгації
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 263,03 грн. на рік

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

1902132574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1032
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32979461
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2019 14:56:48

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48412761 від 28.08.2019 12:06:10, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32979577
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2019 14:56:48

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48412761 від 28.08.2019 12:06:10, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: до 01.08.2029 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 263,03 грн. на рік

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

1902109374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0908
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32978992
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2019 14:18:04

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48412337 від 28.08.2019 11:53:54, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32979066
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2019 14:18:04

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48412337 від 28.08.2019 11:53:54, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років до 01.08.2029 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 263,03 грн. на рік

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

1901647374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0867
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32970288
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2019 14:48:14

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48402746 від 27.08.2019 16:54:13,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32970350
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2019 14:48:14

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
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Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48402746 від 27.08.2019 16:54:13,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років, до 01.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8,0
відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить
263,03 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га

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

1900393074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0907
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0126

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32945866
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.08.2019 09:51:51

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48377224 від 23.08.2019 14:28:41,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32945968
Дата, час державної
реєстрації:

21.08.2019 09:51:51

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48377224 від 23.08.2019 14:28:41,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років, до 01.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8,0
відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить
920,60 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0126 га

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

1900235774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1030
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0019

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32942698
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.08.2019 09:47:29

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48373861 від 23.08.2019 12:40:15, Прус
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Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32942810
Дата, час державної
реєстрації:

21.08.2019 09:47:29

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48373861 від 23.08.2019 12:40:15, Прус
Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 (десять) років до 01.08.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить
138,82 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0019 га.

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

1900150374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1029
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0016

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32941001
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.08.2019 09:55:59

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
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Чернігівської міської ради, 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: 48372054 від 23.08.2019 11:48:18, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32941049
Дата, час державної
реєстрації:

21.08.2019 09:55:59

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48372054 від 23.08.2019 11:48:18, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років до 01.08.2029 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0016 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 97,75 грн. на рік

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

1900124574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0770
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32940493

стор. 317 з 896



RRP-4HISA3N4N

Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2019 10:06:57

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48371541 від 23.08.2019 11:35:37, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32940561
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2019 10:06:57

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48371541 від 23.08.2019 11:35:37, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років до 01.08.2029 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га., орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки землі, що становить 219,95 грн. на рік

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

1899753974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0769
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Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32933967
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2019 10:30:51

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48364314 від 22.08.2019 19:44:59, Прус
Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32933979
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2019 10:30:51

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48364314 від 22.08.2019 19:44:59, Прус
Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 (десять) років до 01.08.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить
263,03 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0036 га.

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

1899739974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1031
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0036

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32933649
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2019 09:42:56

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48363939 від 22.08.2019 18:52:44,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32933685
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2019 09:42:56

Державний реєстратор: Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48363939 від 22.08.2019 18:52:44,
Сидоренко Тетяна Сергіївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 (десять) років, до 01.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777
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Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8,0
відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить
263,03 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0036 га

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

1896426774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:001:0410
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0025

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32866714
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.08.2019 14:49:48

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 48291646 від 19.08.2019 11:04:44, Прус
Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32866837
Дата, час державної
реєстрації:

13.08.2019 14:49:48

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.08.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48291646 від 19.08.2019 11:04:44, Прус
Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 (десять) років до 01.08.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО",
код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить
140,14 грн. на рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0.0025 га.

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

1895175974230

Об’єкт нерухомого
майна:

виробничий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 138.2, Опис: автогараж А-1, прибудова А1-1
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Бірківка, вулиця Незалежності,

будинок 16

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32842057
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.08.2019 09:27:16

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 31.01.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 18-05-01299, виданий 22.04.2019,
видавник: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48265022 від 16.08.2019 08:58:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1895135174230

Об’єкт нерухомого
майна:

виробничий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 60.1, Опис: пожежне депо А-1
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., смт. Макошине, вулиця Центральна,
будинок 12а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32841506
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.08.2019 08:42:00

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 31.01.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 18-05-01299, виданий 22.04.2019,
видавник: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48264187 від 16.08.2019 08:10:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1894626174230

Об’єкт нерухомого
майна:

виробничий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 105.8, Опис: пожежна частина А-1
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Семенівка, вулиця Перемоги,

будинок 186

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32830347
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.08.2019 16:40:53

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 31.01.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 18-25-01299, виданий 22.04.2019,
видавник: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48252051 від 15.08.2019 12:33:13, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1894583674230

Об’єкт нерухомого
майна:

виробничий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 144, Опис: пожежна охорона А-1, тамбур а-1
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Гагаріна, будинок 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32829481
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.08.2019 16:08:42

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 102,
виданий 27.03.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області; лист регіонального відділення фонду
державного майна, серія та номер: 18-05-01299, виданий 22.04.2019,
видавник: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48250747 від 15.08.2019 11:54:15, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1892858574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0146
Опис об’єкта: Площа (га): 27.8454

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32795333
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.08.2019 15:47:49

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

Земельний кодекс України, серія та номер: 2768-ІІІ, виданий
25.10.2001, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48213687 від 13.08.2019 12:40:55, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1892850974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0144
Опис об’єкта: Площа (га): 5.6742

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32795135
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.08.2019 15:44:22

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

Підстава для державної
реєстрації:

Земельний кодекс України, серія та номер: 2768-ІІІ, виданий
25.10.2001, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48213488 від 13.08.2019 12:34:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1892831774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0143
Опис об’єкта: Площа (га): 36.4973

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32794774
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

08.08.2019 15:36:36

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

Підстава для державної
реєстрації:

Земельний кодекс України, серія та номер: 2768-ІІІ, виданий
25.10.2001, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48212703 від 13.08.2019 12:08:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1892769974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0145
Опис об’єкта: Площа (га): 2.2553

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32793620
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.08.2019 15:33:02

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

Підстава для державної
реєстрації:

Земельний Кодекс України, серія та номер: 2768-ІІІ, виданий
25.10.2001, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 48211739 від 13.08.2019 11:40:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1880931774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0410
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2333
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32562673
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2019 14:24:53

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

Підстава для державної
реєстрації:

постанова, серія та номер: 738/1299/18, виданий 17.04.2019, видавник:
Чернігівський апеляційний суд

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 47962581 від 26.07.2019 11:20:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1880919174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0262
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7177

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 32562414
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.07.2019 12:52:38

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

Підстава для державної
реєстрації:

постанова, серія та номер: 738/1299/18, виданий 17.04.2019, видавник:
Чернігівський апеляційний суд

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 47962319 від 26.07.2019 11:13:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1849653874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0218
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8025

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31950211
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2019 16:40:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 11001528, виданий 06.06.2019,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 47300278 від 11.06.2019 14:19:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію
до 01.01.2013р.:

Державний земельний кадастр, реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна: б/н, 14.08.2008 00:00:00, реєстратор: Менський
виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31951499
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2019 16:46:15

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 25.03.2019,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 47301976 від 11.06.2019 14:59:19, 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: 31.12.2019

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ
ІННОВАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ: 34522602,
країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,8025 га

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

1849504774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0217
Опис об’єкта: Площа (га): 1.454

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31946968
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2019 16:29:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 11001131, виданий 06.06.2019,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 47297010 від 11.06.2019 12:37:13, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію
до 01.01.2013р.:

Державний земельний кадастр, реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна: б/н, 14.08.2008 00:00:00, реєстратор: Менський
виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31947201
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2019 16:34:49

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 25.03.2019,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 47297316 від 11.06.2019 12:46:04, 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: 31.12.2019

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ
ІННОВАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ: 34522602,
країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,4540 га

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

1849478074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0216
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0324

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31946492
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2019 16:16:23

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

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 11000444, виданий 06.06.2019,
видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 47296275 від 11.06.2019 12:16:09, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію
до 01.01.2013р.:

Державний земельний кадастр, реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна: б/н, 14.08.2008 00:00:00, реєстратор: Менський
виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31946807
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2019 16:22:47

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 25.03.2019,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 47296848 від 11.06.2019 12:32:39, 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: 31.12.2019

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ
ІННОВАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ: 34522602,
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країна реєстрації: Україна
 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0324 га

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

1832447974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0378
Опис об’єкта: Площа (га): 5.1519
Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31609548
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.05.2019 15:55:14

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 79,
виданий 25.03.2019, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 46930410 від 20.05.2019 11:12:01, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31609944
Дата, час державної
реєстрації:

15.05.2019 16:02:33

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.03.2010,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 09.11.2010, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46930839 від 20.05.2019 11:22:38, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 49 років, починаючи з 01.03.2010 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Бутенко", код ЄДРПОУ:
14249482, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15670,
Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься Орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі 5% від нормативної грошової оцінки землі.

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

1829790474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0076
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0522
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових

установ
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Героїв АТО,

земельна ділянка 7

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31555974
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.05.2019 11:27:21

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

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

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 46872783 від 15.05.2019 15:47:23, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія,
будинок 7

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

1828539174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0847
Опис об’єкта: Площа (га): 10

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31530271
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.05.2019 12:07:59

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 46845253 від 14.05.2019 11:55:22, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33662016
Дата, час державної
реєстрації:

09.10.2019 09:27:39

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

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 02.10.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49153739 від 15.10.2019 09:44:28, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 49 років, до 02.10.2068 р., з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Крейш Оваєд, реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 2620620919, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передана земельна ділянка загальною площею 10,0 га для
розміщення та експлуатації об'єктів нерухомого майна

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

1828415274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1332
Опис об’єкта: Площа (га): 2.6319

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31527658
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.05.2019 11:27:36

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1828386674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1021
Опис об’єкта: Площа (га): 6.35

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31527226
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.05.2019 11:17:29

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31528949
Дата, час державної
реєстрації:

11.05.2019 11:35:23

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 23.04.2019,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 26.11.2019, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46843630 від 14.05.2019 11:16:58, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 22.04.2044, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено на 25 (двадцять п'ять) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕНСЬКИЙ
АГРАРНИК", код ЄДРПОУ: 37505307, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 6,35 га.

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

1825909774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1336
Опис об’єкта: Площа (га): 15.3138

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31478783
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.05.2019 15:21:24

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 46790046 від 10.05.2019 11:44:13, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33160291
Дата, час державної
реєстрації:

04.09.2019 19:27:55

Державний реєстратор: Походня Світлана Миколаївна, Відділ "Центр надання
адміністративних послуг та державної реєстрації" Ніжинської
районної державної адміністрації Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: сторони договору; угода про умови участі в земельних
торгах, серія та номер: 01, виданий 16.08.2019, видавник: сторони;
протокол загальних Зборів Учасників ( рішення Учасника ), серія та
номер: 2, виданий 25.09.2018, видавник: ТОВ "СОЛАГРО"

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 48609324 від 10.09.2019 16:04:00, Походня Світлана
Миколаївна, Відділ "Центр надання адміністративних послуг та
державної реєстрації" Ніжинської районної державної адміністрації
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

договір укладено строком на 10 років , 
Строк дії: 28.08.2029, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СОЛАГРО", код ЄДРПОУ: 42052082, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Додаткові відомості про
інші речові права:

площа земельної ділянки 15.3138 га

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3,015 % від
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в рік,що складає 606
171,57 грн.( шістсот шість тисяч сто сімдесят одна грн. 57 коп) в рік

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

1807935374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0152
Опис об’єкта: Площа (га): 45.6836

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31122639
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.04.2019 14:37:33
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 46410615 від 11.04.2019 08:42:59, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1806452474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1334
Опис об’єкта: Площа (га): 18

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31093199
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.04.2019 14:30:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 46379137 від 09.04.2019 14:32:58, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31093434
Дата, час державної
реєстрації:

09.04.2019 14:30:03

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

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.03.2019,
видавник: договір укладений сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 63, виданий 25.03.2019, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 46379137 від 09.04.2019 14:32:58, 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: 25.03.2044, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"САНВІН 28", код ЄДРПОУ: 41793246, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 18,0000 га

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

1782474174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0323
Опис об’єкта: Площа (га): 32.09
Цільове призначення: для ведення селянського (фермерського) господарства

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30625276
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.03.2019 15:34:29

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

Підстава для державної
реєстрації:

Розпорядження "Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у
комунальну власність об'єднаних територіальних громад", серія та
номер: 60-р, виданий 31.01.2018, видавник: Кабінет Міністрів
України; Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245-V, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45882089 від 11.03.2019 12:07:30, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 30625457
Дата, час державної
реєстрації:

04.03.2019 15:42:01

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

Підстава для державної
реєстрації:

повідомлення, серія та номер: б/н, виданий 19.02.2019, видавник:
Державний кадастровий реєстратор Півень О.П.; державний акт на
право довічного успадковуваного володіння землею, серія та номер:
40, видавник: Менська районна Рада народних депутатів

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45882234 від 11.03.2019 12:12:14, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право довічного успадковуваного володіння землею

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: довічно

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Пугачов Володимир Антонович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 1870110718, паспорт громадянина
України, серія та номер: НМ437940, виданий 25.10.2012, видавник:
Менський РС УДМС України в Чернгівській області, країна
громадянства: Україна

 Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

передана земельна ділянка загальною площею 32,0900 га

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

1778521074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0855
Опис об’єкта: Площа (га): 0.43
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30548994
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.02.2019 08:37:14

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

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245-V, 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: 45800954 від 04.03.2019 15:59:30, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 30549155
Дата, час державної
реєстрації:

28.02.2019 08:56:50

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

Підстава для державної
реєстрації:

державний акт на право постійного користування землею, серія та
номер: ІІ-ЧН №002185, виданий 08.09.1999, видавник: Менська
міська Рада народних депутатів Менського району Чернігівської 
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45801088 від 04.03.2019 16:03:22, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН МЕНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВА
СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 02730949, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Робітнича, будинок 10

 Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

у постійне користування передано 0,4300 га

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

1776488074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0900
Опис об’єкта: Площа (га): 3.7875

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30509364
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2019 16:47:36

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

Земельний Кодекс України, серія та номер: 2768-ІІІ, виданий
25.10.2001, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45758305 від 01.03.2019 09:21:19, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1765194474230

Об’єкт нерухомого
майна:

квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 35.7, житлова площа (кв.м): 18.5, Опис:
кількість кімнат: 1

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., смт. Макошине, вулиця Заводська,
будинок 11, квартира 2

Номер обєкта в РПВН: 17055596

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30288418
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.02.2019 16:52:54

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 22.01.2018, видавник: комісія по безоплатному
прийманню-передачі бюджетних установ, закладів та майна; договір
купівлі-продажу, серія та номер: 4202, виданий 11.12.2006, видавник:
приватний нотаріус Менського районного нотаріального округу
Новик В.П.; рішення органу місцевого самоврядування, серія та
номер: б/н, виданий 22.01.2018, видавник: Менська міська рада
Менського району Чернігівської області; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45520356 від 14.02.2019 10:48:56, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1765085874230

Об’єкт нерухомого
майна:

квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 59.7, житлова площа (кв.м): 39.2, Опис:
кількість кімнат: 3

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., смт. Макошине, вулиця Заводська,
будинок 11, квартира 14

Номер обєкта в РПВН: 17038290

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30286266
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.02.2019 16:44:12

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.01.2018, видавник: комісія по безоплатному
прийманню-передачі бюджетних установ, закладів та майна; договір
купівлі-продажу, серія та номер: 4206, виданий 11.12.2006, видавник:
приватний нотаріус Менського районного нотаріального округу
Новик В.П.; рішення органу місцевого самоврядування, серія та
номер: б/н, виданий 22.01.2018, видавник: Менська міська рада
Менського району Чернігівської області; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45519673 від 14.02.2019 10:33:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1762778274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1079
Опис об’єкта: Площа (га): 4.714

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30241968
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

08.02.2019 08:33:59

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 45471977 від 12.02.2019 08:43:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 30249764
Дата, час державної
реєстрації:

08.02.2019 08:43:00

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 29.12.2018,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45480876 від 12.02.2019 12:27:30, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 29.12.2025, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області , код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 4,7140 га.

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

1755177574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, Розділ в процесі відкриття

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0524
Опис об’єкта: Площа (га): 37.8779
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30094423
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 15:01:40

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45311913 від 31.01.2019 16:49:27, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1748534774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1022
Опис об’єкта: Площа (га): 12.8712
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Киселівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29968145
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2019 11:08:03

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45173934 від 23.01.2019 13:26:22, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1747374674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0641
Опис об’єкта: Площа (га): 14.5676
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Павленка О.,

земельна ділянка 87А

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29945643
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 16:18:20

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45150649 від 22.01.2019 12:02:36, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 30211744
Дата, час державної
реєстрації:

06.02.2019 12:37:55

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 15.03.2010,
видавник: угода між сторонами; повідомлення, серія та номер: б/н,
виданий 05.02.2019, видавник: Державний кадастровий реєстратор
Півень О.П.; додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий
29.08.2011, видавник: угода між сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 09.11.2010, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45438900 від 08.02.2019 14:48:32, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 49 років до 2059 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Бутенко", код ЄДРПОУ:
14249482, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15670,
Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: - 5 % від
вартості грошової оцінки земельної ділянки у грошовому виразі.

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

1746999374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1084
Опис об’єкта: Площа (га): 3.161

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29939295
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2019 11:08:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 569,
виданий 29.12.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45143844 від 22.01.2019 09:16:20, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1746020674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0248
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5678

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29921463
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 16:32:38

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45124867 від 21.01.2019 10:06:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1745958874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0532
Опис об’єкта: Площа (га): 14.9895

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29920496
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 16:12:44

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45123676 від 21.01.2019 09:36:35, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1745642874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0525
Опис об’єкта: Площа (га): 39.8873

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29913786
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 15:18:03

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45116520 від 18.01.2019 16:07:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1743850274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0734
Опис об’єкта: Площа (га): 26.5829
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29880982
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.01.2019 12:20:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 26.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45080811 від 17.01.2019 08:30:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1743494974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0454
Опис об’єкта: Площа (га): 10.5378
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29874016
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 10:52:40

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45073447 від 16.01.2019 14:24:38, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1743477874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0453
Опис об’єкта: Площа (га): 66.5255
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29873674
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 10:32:39

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45073016 від 16.01.2019 14:12:11, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1743365674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0458
Опис об’єкта: Площа (га): 11.8424
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29871566
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 10:22:57

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

інший, акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області; наказ Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: головне управління держгеокадастру у
Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45070056 від 16.01.2019 12:21:11, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1743047174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0457
Опис об’єкта: Площа (га): 7.2829
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29865859
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 09:20:49

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській обл.; акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45064692 від 16.01.2019 10:07:00, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1743011874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0456
Опис об’єкта: Площа (га): 9.5047
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29865296
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 09:09:19

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45064096 від 16.01.2019 09:50:22, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742974674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0455
Опис об’єкта: Площа (га): 7.0261
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29864786
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 16:23:09

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45063331 від 16.01.2019 09:28:56, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742920974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0911
Опис об’єкта: Площа (га): 9.1262
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29863841
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 14:28:39
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Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність Номер документа: ,
серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська
рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області;
наказ Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: головне управління держгеокадастру у
Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45062322 від 16.01.2019 08:48:44, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742763274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0919
Опис об’єкта: Площа (га): 12.8843
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29860773
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 12:26:58

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність Номер документа:
б/н, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області; наказ Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: головне управління держгеокадастру у
Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45059063 від 15.01.2019 16:40:57, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742733474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0918
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7809
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29860195
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 12:04:23

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45058429 від 15.01.2019 16:20:28, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742700574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0917
Опис об’єкта: Площа (га): 10.013
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29859594
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 11:40:53

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45057835 від 15.01.2019 16:02:26, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742683974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0916
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4245
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29859295
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 11:30:15

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45057413 від 15.01.2019 15:50:33, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742650174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0915
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0792
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29858692
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 11:22:51

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської областіНОГ; наказ Про передачу земельних
ділянок державної власності у комунальну власність, серія та номер:
25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45056805 від 15.01.2019 15:33:36, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742623774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0914
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Опис об’єкта: Площа (га): 13.0812
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29858146
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 11:15:06

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: енська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45056298 від 15.01.2019 15:19:00, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742591674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0913
Опис об’єкта: Площа (га): 8.5149
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29857571
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 10:32:46

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
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передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45055604 від 15.01.2019 15:01:32, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742491074000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0912
Опис об’єкта: Площа (га): 23.3904
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29855793
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 13:54:06

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45053657 від 15.01.2019 14:03:59, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1742391674230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0909
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5051
Цільове призначення: землі запасу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Величківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29853921
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 13:47:35

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 45051075 від 15.01.2019 12:26:03, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1738846574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:02:000:0550
Опис об’єкта: Площа (га): 21

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29789828
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.01.2019 11:45:00

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки, серія та номер: б/н,
виданий 05.12.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру

стор. 360 з 896



RRP-4HISA3N4N

у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про
затвердження документації із землеустрою та надання земельної
ділянки у комунальну власність", серія та номер: 25-4783/14-18-сг,
виданий 27.06.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44982948 від 09.01.2019 08:23:03, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1738839474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:03:000:0413
Опис об’єкта: Площа (га): 81.9716

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29789735
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

04.01.2019 11:36:25

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки, серія та номер: б/н,
виданий 05.12.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про
затвердження документації із землеустрою та надання земельної
ділянки у комунальну власність", серія та номер: 25-4758/14-18-сг,
виданий 27.06.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44982845 від 09.01.2019 08:06:45, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1736222774230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0820
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3671

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29739919
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 15:02:03

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44927686 від 02.01.2019 10:27:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1736194874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0819
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9871

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29739424
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 14:57:48

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
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власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44927319 від 02.01.2019 10:15:41, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1736143974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0817
Опис об’єкта: Площа (га): 3.9015

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29738558
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 12:39:25

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44926448 від 02.01.2019 09:47:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1736077574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0927
Опис об’єкта: Площа (га): 47.1962

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29737603
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 10:44:28

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44925266 від 02.01.2019 08:59:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1736045174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:04:000:0246
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5069

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29736971
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 09:59:30

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44924645 від 02.01.2019 08:02:12, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1732984674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0806
Опис об’єкта: Площа (га): 2.2893

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29673944
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2018 16:41:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 44854498 від 27.12.2018 10:32:21, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 29674029
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2018 16:41:30

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 23.11.2018,
видавник: договір укладений сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 454, виданий 23.11.2018, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44854498 від 27.12.2018 10:32:21, Маслюк
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Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 23.11.2023, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Пилипченко Петро Андрійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2573905096, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,2893 га

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

1731625574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0790
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5294

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29646405
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2018 14:46:37

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44824728 від 26.12.2018 11:22:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34638762
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Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2015 09:14:38

Державний реєстратор: Терехов Віктор Володимирович, Сновська районна державна
адміністрація Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: бн, виданий 05.12.2019, видавник: сторони  договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50214324 від 13.12.2019 16:02:23, Терехов Віктор
Володимирович, Сновська районна державна адміністрація
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 23.03.2064, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено на 49
років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Скоробогатько Микола Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1722612936, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777

Перенесено із запису: 9132293
Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля

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

1731572774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0793
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0793

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29645386
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2018 14:43:09

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області, Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44823945 від 26.12.2018 11:09:50, Рачков
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Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34639128
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2015 09:14:38

Державний реєстратор: Терехов Віктор Володимирович, Сновська районна державна
адміністрація Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: бн, виданий 05.12.2019, видавник: сторони  договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50214792 від 13.12.2019 16:13:37, Терехов Віктор
Володимирович, Сновська районна державна адміністрація
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 23.03.2064, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено на 49
років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Скоробогатько Микола Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1722612936, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777

Перенесено із запису: 9132293
Опис об’єкта іншого
речового права:

сіножать

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

1731549874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0792
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1973

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29644901
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2018 14:38:48

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44823422 від 26.12.2018 11:00:50, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34639462
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2015 09:14:38

Державний реєстратор: Терехов Віктор Володимирович, Сновська районна державна
адміністрація Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: бн, виданий 05.12.2019, видавник:
сторони  договору; договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
23.03.2015, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50215070 від 13.12.2019 16:20:19, Терехов Віктор
Володимирович, Сновська районна державна адміністрація
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 23.03.2064, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено на 49
років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Скоробогатько Микола Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1722612936, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777

Перенесено із запису: 9132293
Опис об’єкта іншого
речового права:

сіножаті

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

1731433574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0910
Опис об’єкта: Площа (га): 16.5548

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29642819
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 15:40:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44820943 від 26.12.2018 10:23:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1731333274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1008
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2154

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29641267
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 16:07:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 44819191 від 26.12.2018 09:53:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 29641367
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 16:07:02

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 23.11.2018,
видавник: договір укладений сторонами; рішення місцевого органу
державної виконавчої влади, серія та номер: 453, виданий 23.11.2018,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44819191 від 26.12.2018 09:53:17, 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: 23.11.2023, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ
ВТОРЧОРМЕТ", код ЄДРПОУ: 00193178, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,2154 га

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

1731287374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0923
Опис об’єкта: Площа (га): 14.0154

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29640309
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 15:19:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
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серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44818084 від 26.12.2018 09:33:31, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1731247074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0901
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1159

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29639582
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 11:46:46

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44817690 від 26.12.2018 09:25:49, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1731208974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0900
Опис об’єкта: Площа (га): 5.0613
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29639198
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 11:40:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44816991 від 26.12.2018 09:11:34, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1731181174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0898
Опис об’єкта: Площа (га): 4.7971

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29638497
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 11:10:17

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44816489 від 26.12.2018 08:59:13, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1731149174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:06:000:0836
Опис об’єкта: Площа (га): 24.6107

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29638124
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 11:05:08

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44815871 від 26.12.2018 08:42:17, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1731124674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:06:000:0835
Опис об’єкта: Площа (га): 57.6816

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29637575
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 10:41:38
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Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області; Наказ "Про передачу земельних ділянок
державної власності у комунальну власність", серія та номер:
25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44815452 від 26.12.2018 08:26:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1730551674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:1517
Опис об’єкта: Площа (га): 2.957

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29625021
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 10:31:40

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44801259 від 22.12.2018 15:25:24, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1730522174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:1547
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5221

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29624344
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 10:24:36

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44800740 від 22.12.2018 15:10:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1730077574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0809
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1592

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29615331
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 08:55:44

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
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серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44790962 від 22.12.2018 11:26:06, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1730031774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0810
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1416

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29614418
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 08:52:00

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44789785 від 22.12.2018 11:06:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1729966174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0816
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3618
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29613229
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 08:46:45

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44788706 від 22.12.2018 10:49:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1729931374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0808
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2829

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29612617
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 08:41:21

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44787668 від 22.12.2018 10:29:45, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1723201874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0450
Опис об’єкта: Площа (га): 20.9597

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29481430
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:34:55

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44648721 від 17.12.2018 12:08:24, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1723133774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0665
Опис об’єкта: Площа (га): 10.7356

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29480194
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:24:10
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Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44647389 від 17.12.2018 11:41:15, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1723031474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0191
Опис об’єкта: Площа (га): 38.4096

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29478297
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:15:42

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44645506 від 17.12.2018 11:09:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1722993674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0540
Опис об’єкта: Площа (га): 10.2073

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29477651
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:09:26

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44644665 від 17.12.2018 10:55:47, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1722941774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0441
Опис об’єкта: Площа (га): 19.0893

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29476663
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:03:34

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
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серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44643822 від 17.12.2018 10:41:24, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1722905674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:03:000:0455
Опис об’єкта: Площа (га): 42.9118

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29476119
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 10:56:06

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44643172 від 17.12.2018 10:30:45, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1722876174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:03:000:0454
Опис об’єкта: Площа (га): 66.8462
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29475645
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 10:51:11

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44642548 від 17.12.2018 10:18:52, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1721994974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0445
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5334

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29457777
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 18:05:56

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44623971 від 14.12.2018 15:38:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна

стор. 383 з 896



RRP-4HISA3N4N

Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1721950474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0624
Опис об’єкта: Площа (га): 45.3099

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29457060
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 17:59:19

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44623146 від 14.12.2018 15:22:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

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

1721931074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0794
Опис об’єкта: Площа (га): 74.4719

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29456477
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 17:47:00

стор. 384 з 896



RRP-4HISA3N4N

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

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44621365 від 14.12.2018 14:48:22, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34638189
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2015 09:14:38

Державний реєстратор: Терехов Віктор Володимирович, Сновська районна державна
адміністрація Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода , серія та
номер: бн, виданий 05.12.2019, видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50213595 від 13.12.2019 15:46:30, Терехов Віктор
Володимирович, Сновська районна державна адміністрація
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 23.03.2064, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: договір укладено на 49
років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Скоробогатько Микола Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1722612936, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, адреса: Україна, 14000, Чернігівська обл., м.
Чернігів, проспект Миру, будинок 14

Перенесено із запису: 9132293
Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля,сіножаті

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

1721810474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0670
Опис об’єкта: Площа (га): 14.9951

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29454333
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 17:33:48

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44620350 від 14.12.2018 14:29:31, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1721540374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0623
Опис об’єкта: Площа (га): 87.0601

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29448569
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 17:28:52

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44614478 від 14.12.2018 12:14:36, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1718511774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:1009
Опис об’єкта: Площа (га): 0.006

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 29390177
Дата, час державної
реєстрації:

10.12.2018 08:49:03

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 23.11.2018,
видавник: договір укладений сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 455, виданий 23.11.2018, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44551423 від 12.12.2018 09:27:47, 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: 23.11.2019, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Кондаков Василь Віталійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2688110193, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0060 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712210074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0452
Опис об’єкта: Площа (га): 19.6764
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29266282
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:35:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44419035 від 05.12.2018 10:27:08, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712187774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0451
Опис об’єкта: Площа (га): 13.3781

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29265839
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:28:12

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44418555 від 05.12.2018 10:16:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712150574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0449
Опис об’єкта: Площа (га): 16.1378

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29265166
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:24:16

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44417682 від 05.12.2018 09:57:28, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712101574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:03:000:0153
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5941

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29264333
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:19:47
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44416950 від 05.12.2018 09:40:57, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712091074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0404
Опис об’єкта: Площа (га): 8.113

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29264140
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:14:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44416736 від 05.12.2018 09:35:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712070674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0405
Опис об’єкта: Площа (га): 8.3256

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29263906
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:07:18

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44416340 від 05.12.2018 09:26:07, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712058274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0406
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5593

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29263581
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 16:02:38

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44416112 від 05.12.2018 09:19:44, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712044074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0407
Опис об’єкта: Площа (га): 5.896

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29263345
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 15:58:20

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44415666 від 05.12.2018 09:06:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1712017274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0408
Опис об’єкта: Площа (га): 7.0484
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29262873
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 15:52:40

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44415314 від 05.12.2018 08:54:07, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711994774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0409
Опис об’єкта: Площа (га): 5.5264

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29262511
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 15:30:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44414901 від 05.12.2018 08:36:55, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711987974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0410
Опис об’єкта: Площа (га): 5.4571

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29262396
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 15:13:56

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44414772 від 05.12.2018 08:31:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711981674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0411
Опис об’єкта: Площа (га): 3.6781

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29262295
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 15:09:43
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44414638 від 05.12.2018 08:24:00, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711076874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0458
Опис об’єкта: Площа (га): 20.2824

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29244573
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 15:03:56

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44395650 від 04.12.2018 11:00:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711062674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:04:000:0247
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8485

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29244281
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 14:40:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44395370 від 04.12.2018 10:54:21, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711038874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:04:000:0244
Опис об’єкта: Площа (га): 29.3124

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29244092
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 12:56:19

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44394964 від 04.12.2018 10:46:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1711018774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0321
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4196

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29243594
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 12:47:01

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44394555 від 04.12.2018 10:39:06, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710979874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0320
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4667
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29242879
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 12:29:16

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44393885 від 04.12.2018 10:26:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710968074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0319
Опис об’єкта: Площа (га): 14.3804

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29242669
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 12:21:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44393630 від 04.12.2018 10:21:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710956074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0318
Опис об’єкта: Площа (га): 50.3182

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29242448
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 12:05:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44393234 від 04.12.2018 10:13:45, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710892174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1617
Опис об’єкта: Площа (га): 3.7672

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29241359
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 11:56:50

стор. 399 з 896



RRP-4HISA3N4N

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44392277 від 04.12.2018 09:52:14, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710879574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0317
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0694

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29241168
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 11:24:44

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44391908 від 04.12.2018 09:43:57, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710843174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1616
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8048

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29240550
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 11:14:26

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44391326 від 04.12.2018 09:30:21, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710830074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1615
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9365

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29240319
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:49:19

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий

стор. 401 з 896



RRP-4HISA3N4N

27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44391030 від 04.12.2018 09:23:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710815774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1614
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0271

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29240081
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:27:05

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44390830 від 04.12.2018 09:18:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710805374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1613
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5342
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29239936
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:23:24

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44390596 від 04.12.2018 09:11:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710795974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1609
Опис об’єкта: Площа (га): 50

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29239736
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:18:20

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44390417 від 04.12.2018 09:06:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710784574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0535
Опис об’єкта: Площа (га): 17.8659

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29239538
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:14:10

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44390189 від 04.12.2018 08:58:53, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1710774374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0536
Опис об’єкта: Площа (га): 30.6965

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29239370
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:03:45
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44390012 від 04.12.2018 08:52:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708537974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:01:001:0150
Опис об’єкта: Площа (га): 0.25
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської

забудови

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29195373
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2018 11:56:02

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245-V, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України; рішення органу місцевого самоврядування,
Про реорганізацію Дягівської сільської ради, серія та номер: бн,
виданий 30.05.2017, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44343668 від 30.11.2018 11:59:01, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 29195767
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 11:39:34

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 06.02.2012,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода про внесення змін
до договору оренди землі від 06.02.2012 р., серія та номер: б/н,
виданий 21.11.2018, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44343870 від 30.11.2018 12:03:37, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 49 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Бутенко", код ЄДРПОУ:
14249482, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15670,
Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708397374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0538
Опис об’єкта: Площа (га): 39.5042

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29192807
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 15:37:13

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44340934 від 30.11.2018 11:05:04, Маслюк
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Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708353974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0537
Опис об’єкта: Площа (га): 31.3752

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29191994
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 15:31:49

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44340046 від 30.11.2018 10:46:33, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708311674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0149
Опис об’єкта: Площа (га): 25.852

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29191254
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 15:13:34

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44339297 від 30.11.2018 10:31:07, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708285674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0150
Опис об’єкта: Площа (га): 41.9826

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29190767
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 15:01:55

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44338768 від 30.11.2018 10:19:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708271674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0151
Опис об’єкта: Площа (га): 10.2478

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29190533
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 14:46:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44338331 від 30.11.2018 10:10:35, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708232974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0153
Опис об’єкта: Площа (га): 4.0693

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29189959
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 14:41:18

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44337764 від 30.11.2018 09:58:37, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708223274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0155
Опис об’єкта: Площа (га): 17.4378

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29189679
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 14:35:31

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44337595 від 30.11.2018 09:54:56, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1708177874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0186
Опис об’єкта: Площа (га): 89.5755

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29188966
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 14:31:21

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44336747 від 30.11.2018 09:36:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707848274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:09:000:0421
Опис об’єкта: Площа (га): 53.3049
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29182488
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:34:44

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569-14-18-сг, виданий 27.09.2018,
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видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44329708 від 29.11.2018 16:37:26, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707830574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:08:000:1440
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7616
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29182111
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 16:27:04

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44329336 від 29.11.2018 16:28:48, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707815574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:08:000:1439
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Опис об’єкта: Площа (га): 9.9994
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29181831
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 15:56:01

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: угода між сторонами; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44328974 від 29.11.2018 16:20:22, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707749474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:08:000:1438
Опис об’єкта: Площа (га): 6.7196
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29180456
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 15:48:56

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44327616 від 29.11.2018 15:51:03, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707733674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:08:000:1437
Опис об’єкта: Площа (га): 4.6208
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29180152
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 15:42:17

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44327265 від 29.11.2018 15:44:03, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707717074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0552
Опис об’єкта: Площа (га): 56.4243
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Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29179810
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 15:35:39

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44326939 від 29.11.2018 15:37:43, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707699774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0551
Опис об’єкта: Площа (га): 11.7155
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29179470
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 15:27:37

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44326580 від 29.11.2018 15:30:39, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1707681674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0550
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1061
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29179109
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2018 15:20:37

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44326170 від 29.11.2018 15:23:00, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1706320774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0187
Опис об’єкта: Площа (га): 18.2045
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29153258
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 16:47:42

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44298401 від 28.11.2018 14:42:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1706309974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:07:000:0154
Опис об’єкта: Площа (га): 1.111

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29153039
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 16:34:51

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44298155 від 28.11.2018 14:37:19, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705782474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0188
Опис об’єкта: Площа (га): 26.2464

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29142859
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 12:15:24

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44287090 від 28.11.2018 10:29:08, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705762074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0189
Опис об’єкта: Площа (га): 27.6804

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29142518
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 12:09:16
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44286841 від 28.11.2018 10:24:16, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705620974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:08:000:0190
Опис об’єкта: Площа (га): 50.4583

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29140088
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 11:38:11

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44284048 від 28.11.2018 09:23:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705588674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0671
Опис об’єкта: Площа (га): 38.408

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29139520
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 11:28:04

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44282927 від 28.11.2018 08:47:35, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705553974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0672
Опис об’єкта: Площа (га): 5.1817

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29138938
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 11:14:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44282774 від 28.11.2018 08:41:30, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705547474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0673
Опис об’єкта: Площа (га): 28.8675

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29138835
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 11:02:33

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44282656 від 28.11.2018 08:36:07, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705538674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0674
Опис об’єкта: Площа (га): 23.4022
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29138708
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.11.2018 10:56:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44282493 від 28.11.2018 08:26:51, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705492674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1309
Опис об’єкта: Площа (га): 19.4608
Цільове призначення: Для іншого сільськогосподарського призначення
Адреса: Чернігівська обл., Менський р.
Додаткові відомості: земельна ділянка розташована на території Менської міської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29643697
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 16:13:30

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44822168 від 26.12.2018 10:42:00, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705338974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0549
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8954
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29134758
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 16:44:51

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569-14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44278248 від 27.11.2018 16:48:42, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705310474000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:06:000:0146
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4751
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Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29134246
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 16:25:19

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44277589 від 27.11.2018 16:32:27, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705277074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0413
Опис об’єкта: Площа (га): 5.7671
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29133489
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 15:57:27

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44276102 від 27.11.2018 15:59:23, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1705220074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0412
Опис об’єкта: Площа (га): 21.983
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29132339
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2018 15:49:40

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44275783 від 27.11.2018 15:51:58, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704611874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0676
Опис об’єкта: Площа (га): 112.6965
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29120803
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:55:15

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44263516 від 27.11.2018 11:14:29, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704565774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0677
Опис об’єкта: Площа (га): 14.9488

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29119982
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:35:06

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44262702 від 27.11.2018 10:57:37, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704547674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1609
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0043

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29119692
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:17:05

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44262361 від 27.11.2018 10:50:51, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704515874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1610
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8021

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29119110
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:09:51
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44261703 від 27.11.2018 10:36:19, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704465074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1612
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5136

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29118202
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:03:39

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44260784 від 27.11.2018 10:16:31, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704379774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0675
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6546

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29116699
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 14:54:52

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44259129 від 27.11.2018 09:38:10, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704367074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:11:000:1611
Опис об’єкта: Площа (га): 1.733

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29116477
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 14:46:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44258923 від 27.11.2018 09:33:01, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704304874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0538
Опис об’єкта: Площа (га): 8.8466

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29115767
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 14:35:55

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44257673 від 27.11.2018 08:54:08, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704287374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0558
Опис об’єкта: Площа (га): 24.8453
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29115184
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:53:12

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44257465 від 27.11.2018 08:46:38, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1704265274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:05:000:0029
Опис об’єкта: Площа (га): 12.3314

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29114942
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:45:14

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44257010 від 27.11.2018 08:27:05, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703424574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0323
Опис об’єкта: Площа (га): 15.463
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29099017
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 11:19:34

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44239604 від 26.11.2018 11:21:28, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703401074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:04:000:0322
Опис об’єкта: Площа (га): 14.7809
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29098546
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 11:08:44

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44239078 від 26.11.2018 11:11:17, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703309674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0842
Опис об’єкта: Площа (га): 10.8861
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29096908
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 10:30:18

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44237398 від 26.11.2018 10:34:36, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703269374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1136
Опис об’єкта: Площа (га): 4.1159
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29096228
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 10:16:45

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44236630 від 26.11.2018 10:18:45, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703252174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1135
Опис об’єкта: Площа (га): 24.3812
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29095966
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 10:06:28

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44236115 від 26.11.2018 10:08:11, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703227974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1134
Опис об’єкта: Площа (га): 39.0854
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29095571
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 09:58:46

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569-14-1/-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44235832 від 26.11.2018 10:01:18, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703209474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1133
Опис об’єкта: Площа (га): 11.6933
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29095279
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 09:52:17

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44235536 від 26.11.2018 09:54:19, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703193074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0440
Опис об’єкта: Площа (га): 70.718

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29095051
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:43:54
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44235247 від 26.11.2018 09:47:12, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703191774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1132
Опис об’єкта: Площа (га): 5.3465
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29095030
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 09:46:29

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44235282 від 26.11.2018 09:48:04, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703176374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0439
Опис об’єкта: Площа (га): 46.2684

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29094808
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:37:37

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44234960 від 26.11.2018 09:40:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703175874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1131
Опис об’єкта: Площа (га): 12.3362
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29094784
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 09:39:00

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569-14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44234989 від 26.11.2018 09:41:22, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703157674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1130
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5442
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29094483
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2018 09:31:23

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44234671 від 26.11.2018 09:33:47, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703139974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, Об’єкт в процесі поділу

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0438
Опис об’єкта: Площа (га): 13.5

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29094222
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:31:50

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44234303 від 26.11.2018 09:25:00, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703085374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:04:000:0437
Опис об’єкта: Площа (га): 43.8551

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29093337
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 15:14:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44233261 від 26.11.2018 08:54:32, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1703075374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089500:03:000:0414
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8508

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29093186
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 15:09:04

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44233035 від 26.11.2018 08:45:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702487974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:05:000:0357
Опис об’єкта: Площа (га): 7.8261

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 29080619
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 17:24:48

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44220151 від 23.11.2018 14:49:14, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702468874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:05:000:0356
Опис об’єкта: Площа (га): 13.1396

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29080122
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:59:16

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44219725 від 23.11.2018 14:39:36, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702445974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:05:000:0354
Опис об’єкта: Площа (га): 8.7298

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29079695
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:52:25

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44219231 від 23.11.2018 14:28:58, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702269874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:05:000:0353
Опис об’єкта: Площа (га): 49.8169

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29076091
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 15:11:28

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44215457 від 23.11.2018 12:49:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702247474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0554
Опис об’єкта: Площа (га): 22.0459

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29075702
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 15:07:38

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44215023 від 23.11.2018 12:39:18, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702229974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0552
Опис об’єкта: Площа (га): 5.825

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29075346
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 15:02:24

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44214639 від 23.11.2018 12:29:45, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1702022274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:04:000:0551
Опис об’єкта: Площа (га): 23.2372

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29071456
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:57:49

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44210438 від 23.11.2018 11:04:06, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701991674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:03:000:0469
Опис об’єкта: Площа (га): 18.2421

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29070942
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:52:27

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44209882 від 23.11.2018 10:54:01, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701961474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:03:000:0468
Опис об’єкта: Площа (га): 25.6964

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 29070346
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:45:26

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44209430 від 23.11.2018 10:45:21, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701942374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089000:03:000:0355
Опис об’єкта: Площа (га): 10.0551

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29070062
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:39:34

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44208993 від 23.11.2018 10:36:51, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701920774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, Об’єкт в процесі поділу

Кадастровий номер: 7423088700:05:000:0146
Опис об’єкта: Площа (га): 10.3107

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29069697
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 12:26:26

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44208618 від 23.11.2018 10:29:01, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701866774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0279
Опис об’єкта: Площа (га): 18.6987

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29068834
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 12:21:25

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44207587 від 23.11.2018 10:08:28, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701835574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0278
Опис об’єкта: Площа (га): 7.9387

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29068318
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 12:17:57

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44207001 від 23.11.2018 09:55:39, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701493974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0277
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3853

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29061960
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 12:04:45

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44199891 від 22.11.2018 16:49:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701472574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0276
Опис об’єкта: Площа (га): 3.6528

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29061523
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 11:38:27

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44199465 від 22.11.2018 16:39:40, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701455274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0906
Опис об’єкта: Площа (га): 5.378
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29061144
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 16:27:30

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44199070 від 22.11.2018 16:30:42, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701442174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0275
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9115
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29060884
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 11:34:08

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44198843 від 22.11.2018 16:25:31, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701430574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0905
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0901
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29060622
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 16:18:04

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер: б/у,
виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44198588 від 22.11.2018 16:19:49, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701416874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0274
Опис об’єкта: Площа (га): 17.5046

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29060395
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 11:08:43

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44198304 від 22.11.2018 16:13:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701400674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0904
Опис об’єкта: Площа (га): 22.4886
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29060045
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 16:02:34

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44197975 від 22.11.2018 16:06:39, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701367574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0903
Опис об’єкта: Площа (га): 4.4312
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29059439
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:46:41

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Акт приймання-передачі земельної ділянки, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській обл.; Про передачу земельних ділянок державної
власності у комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44197137 від 22.11.2018 15:49:28, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701338274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0902
Опис об’єкта: Площа (га): 5.178
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29058732
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:31:18

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44196561 від 22.11.2018 15:38:18, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701331274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1129
Опис об’єкта: Площа (га): 14.6524
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29058589
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:34:02

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44196423 від 22.11.2018 15:35:40, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701317774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1128
Опис об’єкта: Площа (га): 1.8599
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29058296
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:27:48

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44196118 від 22.11.2018 15:29:35, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701307074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0901
Опис об’єкта: Площа (га): 10.6624
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29058099
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:20:33

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44195831 від 22.11.2018 15:23:40, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701303374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1127
Опис об’єкта: Площа (га): 8.287
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29057999
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:20:31

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44195787 від 22.11.2018 15:22:50, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701283174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1126
Опис об’єкта: Площа (га): 17.2715
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29057658
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:07:26

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській обл.; акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44195351 від 22.11.2018 15:14:01, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36582365
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Дата, час державної
реєстрації:

20.05.2020 10:54:04

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 19.05.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52331590 від 22.05.2020 08:05:12, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 19.05.2027, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено строком на 7 (сім) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 17, 2715 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701281174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0900
Опис об’єкта: Площа (га): 6.218
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29057590
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 15:07:57

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44195286 від 22.11.2018 15:12:31, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701181074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1125
Опис об’єкта: Площа (га): 11.2252
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29055604
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 14:22:40

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44193250 від 22.11.2018 14:25:07, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36579883
Дата, час державної
реєстрації:

19.05.2020 16:26:18

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 19.05.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52327302 від 21.05.2020 16:03:10, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 19.05.2027 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, адреса: Україна, 15640, Чернігівська
обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка, будинок 43,
додаткові відомості: в особі директора Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формі за результатами земельних торгів, в розмірі 34,4% від вартості
земельної ділянки в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701021274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1124
Опис об’єкта: Площа (га): 1.805
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29052516
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:50:03

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44189892 від 22.11.2018 12:51:48, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701010474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423084500:05:000:1123
Опис об’єкта: Площа (га): 6.181
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29052277
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:40:40

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44189669 від 22.11.2018 12:45:49, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1701002274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0899
Опис об’єкта: Площа (га): 7.7429
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29052102
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:35:04

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
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видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44189428 від 22.11.2018 12:39:43, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700967874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0841
Опис об’єкта: Площа (га): 10.9443
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29051330
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:18:35

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44188681 від 22.11.2018 12:20:54, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700954274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0840
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Опис об’єкта: Площа (га): 6.1271
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29051063
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:11:45

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44188403 від 22.11.2018 12:13:58, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700942374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0839
Опис об’єкта: Площа (га): 35.1623
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29050789
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 12:02:47

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

стор. 464 з 896



RRP-4HISA3N4N

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44188025 від 22.11.2018 12:04:44, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700939074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0898
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0788
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29051056
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 11:58:33

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, видавник: Менська міська рада та Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44187884 від 22.11.2018 12:01:58, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: державна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700921574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0838
Опис об’єкта: Площа (га): 7.8199
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Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29050360
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 11:54:54

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44187692 від 22.11.2018 11:57:46, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700885974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0897
Опис об’єкта: Площа (га): 10.1926
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29049690
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 11:31:43

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44186964 від 22.11.2018 11:42:38, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700831474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0773
Опис об’єкта: Площа (га): 6.1189
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29048660
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 11:18:26

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44185904 від 22.11.2018 11:22:14, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700794874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0772
Опис об’єкта: Площа (га): 3.866

стор. 467 з 896



RRP-4HISA3N4N

Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29048000
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2018 10:41:57

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44185188 від 22.11.2018 11:07:59, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700608874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:05:000:0148
Опис об’єкта: Площа (га): 11.436

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29044640
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 11:04:10

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44181595 від 22.11.2018 09:51:00, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700580774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0535
Опис об’єкта: Площа (га): 8.5

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29044181
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 10:59:31

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44181169 від 22.11.2018 09:40:41, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700507874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0534
Опис об’єкта: Площа (га): 19.7734

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29042926
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 10:36:11

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44179820 від 22.11.2018 09:03:55, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700489974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0533
Опис об’єкта: Площа (га): 13.1137

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29042630
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 10:17:05

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44179433 від 22.11.2018 08:50:43, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
стор. 470 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700474474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0531
Опис об’єкта: Площа (га): 22.3082

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29042413
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 10:12:49

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44179188 від 22.11.2018 08:40:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700464674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0530
Опис об’єкта: Площа (га): 10.7226

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29042246
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 10:00:49

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
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серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44179019 від 22.11.2018 08:32:11, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700451874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0529
Опис об’єкта: Площа (га): 17.0689

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29042127
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 09:56:25

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44178747 від 22.11.2018 08:15:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700236774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0837
Опис об’єкта: Площа (га): 9.3619
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Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29037825
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:28:24

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44174367 від 21.11.2018 16:30:19, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700226074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0836
Опис об’єкта: Площа (га): 4.741
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29037581
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:23:01

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44174109 від 21.11.2018 16:24:39, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700213474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0835
Опис об’єкта: Площа (га): 4.7139
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29037312
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:16:50

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44173858 від 21.11.2018 16:18:36, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700204674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0771
Опис об’єкта: Площа (га): 9.1133
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Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29037178
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:10:22

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44173671 від 21.11.2018 16:14:40, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700197474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0834
Опис об’єкта: Площа (га): 11.0939
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29037032
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 16:09:21

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44173526 від 21.11.2018 16:11:35, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700111074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0770
Опис об’єкта: Площа (га): 18.0593
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29035355
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 15:06:24

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44171649 від 21.11.2018 15:10:33, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700082974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0769
Опис об’єкта: Площа (га): 9.2499
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Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29034786
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:53:48

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44171065 від 21.11.2018 14:56:40, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700058174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0768
Опис об’єкта: Площа (га): 11.9822
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29034295
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:41:41

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44170568 від 21.11.2018 14:44:46, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700050874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0150
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9593

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29034293
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:36:36

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44170379 від 21.11.2018 14:40:39, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700035174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0767
Опис об’єкта: Площа (га): 104388
Цільове призначення: землі запасу
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29033828
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.11.2018 14:30:48

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

інший, акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області; наказ, Про передачу земельних ділянок державної власності
у комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44170093 від 21.11.2018 14:33:55, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1700034774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0802
Опис об’єкта: Площа (га): 40.0795

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29033843
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:31:58

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44169968 від 21.11.2018 14:31:00, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699833274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:02:000:0803
Опис об’єкта: Площа (га): 161.1741

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29029979
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:09:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44166040 від 21.11.2018 12:41:49, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699820874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0686
Опис об’єкта: Площа (га): 117.9058

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29029761
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:49:22

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44165740 від 21.11.2018 12:33:35, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699795774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0687
Опис об’єкта: Площа (га): 60.1764

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29029270
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:45:14

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44165295 від 21.11.2018 12:21:58, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699745774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0689
Опис об’єкта: Площа (га): 8.0002

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29028301
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:41:06

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44163906 від 21.11.2018 11:49:23, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699689774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0877
Опис об’єкта: Площа (га): 12.1037

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29027274
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:33:47

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44162977 від 21.11.2018 11:30:26, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699643074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0878
Опис об’єкта: Площа (га): 4.0807

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29026425
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:29:47

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44162321 від 21.11.2018 11:18:28, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699600574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0528
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9625
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29025707
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 15:35:52

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44161452 від 21.11.2018 11:01:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699596674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0879
Опис об’єкта: Площа (га): 13.5664

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29025685
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:25:37

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44161431 від 21.11.2018 11:00:41, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699575074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0880
Опис об’єкта: Площа (га): 10.6522

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29025179
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 15:04:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44160878 від 21.11.2018 10:49:10, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699567374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:03:000:0416
Опис об’єкта: Площа (га): 8.9613

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29025038
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 15:07:57
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Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44160802 від 21.11.2018 10:47:41, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699519874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0881
Опис об’єкта: Площа (га): 23.2451

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29024147
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 14:58:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44159107 від 21.11.2018 10:13:17, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699373974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0154
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7765

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29021747
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 15:02:29

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44157341 від 21.11.2018 09:31:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699358674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0153
Опис об’єкта: Площа (га): 5.0312

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29021436
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:58:35

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
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серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44157039 від 21.11.2018 09:22:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699327274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0151
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5309

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29020948
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:52:49

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44156495 від 21.11.2018 09:05:50, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699303674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0152
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4176

стор. 488 з 896



RRP-4HISA3N4N

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29020563
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:39:03

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність" ,
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44156087 від 21.11.2018 08:50:24, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699289574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0147
Опис об’єкта: Площа (га): 10.904

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29020345
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:35:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44155854 від 21.11.2018 08:41:14, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699274574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0148
Опис об’єкта: Площа (га): 11.4811

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29020135
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 12:41:10

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44155563 від 21.11.2018 08:26:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699269474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0800
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6432

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29020046
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 09:50:43
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44155475 від 21.11.2018 08:21:30, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1699267374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:02:000:0149
Опис об’єкта: Площа (га): 13.8351

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29020000
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 12:36:43

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44155405 від 21.11.2018 08:15:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698899474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0974
Опис об’єкта: Площа (га): 103.1779

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29012079
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 16:12:22

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44146985 від 20.11.2018 15:10:27, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698881574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0943
Опис об’єкта: Площа (га): 22.1077

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29011766
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 15:54:50

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
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27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44146723 від 20.11.2018 15:03:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698870874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0942
Опис об’єкта: Площа (га): 16.9422

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29011508
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 15:27:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44146480 від 20.11.2018 14:58:53, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698826574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0941
Опис об’єкта: Площа (га): 25.248
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29010621
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 15:13:57

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44145540 від 20.11.2018 14:38:54, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698625574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0940
Опис об’єкта: Площа (га): 9.3824

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29006784
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 15:07:13

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ органу Фонду державного майна, серія та
номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44140885 від 20.11.2018 12:37:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698585074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0939
Опис об’єкта: Площа (га): 26.0821

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29005995
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 15:00:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44140093 від 20.11.2018 12:18:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698521674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0938
Опис об’єкта: Площа (га): 13.7767

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29004707
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 12:01:28
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44139144 від 20.11.2018 11:56:41, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698496774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:07:000:0937
Опис об’єкта: Площа (га): 42.4742

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29004234
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 11:54:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44138676 від 20.11.2018 11:47:42, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698482774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:06:000:0939
Опис об’єкта: Площа (га): 18.0513

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29003990
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 11:44:19

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44138402 від 20.11.2018 11:42:28, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698448574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0766
Опис об’єкта: Площа (га): 7.3602
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29003389
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 11:24:33

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, видавник: Менська міська рада та Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; інший, про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: головне 
управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44137727 від 20.11.2018 11:29:59, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698425974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:06:000:0839
Опис об’єкта: Площа (га): 5.5402

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29002948
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:53:33

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44137306 від 20.11.2018 11:22:30, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698371674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423055700:06:000:0838
Опис об’єкта: Площа (га): 9.4336

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29001945
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:49:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44136254 від 20.11.2018 11:01:47, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698355574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:06:000:0837
Опис об’єкта: Площа (га): 9.7662

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29001665
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:32:30

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44135892 від 20.11.2018 10:54:56, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698264274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0964
Опис об’єкта: Площа (га): 17.8779

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29000010
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:22:20

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44134087 від 20.11.2018 10:20:13, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698246474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0963
Опис об’єкта: Площа (га): 29.6288

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28999700
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:18:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44133805 від 20.11.2018 10:14:22, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698243974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0765
Опис об’єкта: Площа (га): 10.8523
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28999710
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 10:06:17

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; ро передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: головне 
управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44133577 від 20.11.2018 10:09:30, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698225274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0962
Опис об’єкта: Площа (га): 7.761

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28999364
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:05:39

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44133410 від 20.11.2018 10:06:02, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698203874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:06:000:0184
Опис об’єкта: Площа (га): 14.0501
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28998984
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 09:53:23

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: головне  управління Держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44133014 від 20.11.2018 09:57:42, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698199474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0961
Опис об’єкта: Площа (га): 29.9249

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28998928
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 10:01:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44132953 від 20.11.2018 09:56:21, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698175974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1329
Опис об’єкта: Площа (га): 9.7539

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28998536
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 09:43:44

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44132470 від 20.11.2018 09:45:03, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698134874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:06:000:0183
Опис об’єкта: Площа (га): 18.7835
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28997877
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 09:24:19

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: головне 
управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44131745 від 20.11.2018 09:27:37, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698107574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:06:000:0182
Опис об’єкта: Площа (га): 5.09
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28997408
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 09:11:32

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: головне 
управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44131256 від 20.11.2018 09:15:03, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1698081074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:05:000:0407
Опис об’єкта: Площа (га): 19.5536
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28996997
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.11.2018 08:52:22

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

інший, акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області; наказ, Про передачу земельних ділянок державної власності
у комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: головне управління держгеокадастру у
Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44130687 від 20.11.2018 08:57:46, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697670774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0833
Опис об’єкта: Площа (га): 4.792
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28988919
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:57:54

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44121820 від 19.11.2018 14:59:39, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697652274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0832
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8803
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28988559
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:45:20

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44121355 від 19.11.2018 14:50:05, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697626874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:05:000:0407
Опис об’єкта: Площа (га): 30.18
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28988092
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:32:41

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській обл.; акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник:
сторони: Менська міська рада та Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44120850 від 19.11.2018 14:39:13, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697597674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0668
Опис об’єкта: Площа (га): 9.5689
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28987567
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:24:18

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44120255 від 19.11.2018 14:26:19, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697581974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0667
Опис об’єкта: Площа (га): 4.8968
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28987273
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:16:39

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44119984 від 19.11.2018 14:19:53, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697567374230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0666
Опис об’єкта: Площа (га): 3.9986
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28986971
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 14:10:19

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44119663 від 19.11.2018 14:11:54, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697445274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0665
Опис об’єкта: Площа (га): 12.0868
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28984690
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 12:31:38

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
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Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44117020 від 19.11.2018 12:54:22, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697397074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0664
Опис об’єкта: Площа (га): 10.0282
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28983762
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2018 12:24:57

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44116005 від 19.11.2018 12:27:16, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36647704
Дата, час державної
реєстрації:

22.05.2020 12:45:29
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Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 19.05.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52403803 від 27.05.2020 16:27:57, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 19.05.2027 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Бутенко", код ЄДРПОУ:
14249482, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15670,
Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Гагаріна, будинок 7

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі за результатами торгів, в розмірі 13,70 % від вартості
земельної ділянки в рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697302774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0301
Опис об’єкта: Площа (га): 42.4659

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28982238
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:18:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44113953 від 19.11.2018 11:40:50, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697280174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0300
Опис об’єкта: Площа (га): 2.7109

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28981570
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:11:51

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44113244 від 19.11.2018 11:26:28, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697171274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0299
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1478

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28979699
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:03:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44111553 від 19.11.2018 10:54:48, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697147874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0298
Опис об’єкта: Площа (га): 6.581

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28979402
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:54:49

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44111150 від 19.11.2018 10:47:14, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697138074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0297
Опис об’єкта: Площа (га): 14.135

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28979096
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:50:34

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44110966 від 19.11.2018 10:43:03, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697101874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0296
Опис об’єкта: Площа (га): 3.455

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28978506
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:46:56

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44110275 від 19.11.2018 10:28:51, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697086574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0295
Опис об’єкта: Площа (га): 4.67

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28978234
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:42:41

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44109910 від 19.11.2018 10:21:44, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697072674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0294
Опис об’єкта: Площа (га): 4.7859

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 28977997
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:28:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44109686 від 19.11.2018 10:17:14, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697064274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0293
Опис об’єкта: Площа (га): 7.966

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28977812
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:19:19

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44109492 від 19.11.2018 10:13:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697053474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0292
Опис об’єкта: Площа (га): 12.4667

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28977647
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:14:05

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44109308 від 19.11.2018 10:09:21, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1697041774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0291
Опис об’єкта: Площа (га): 6.7293

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28977480
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:07:34

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44109110 від 19.11.2018 10:04:58, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1696488374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0663
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7638
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28966538
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:47:38

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44097363 від 16.11.2018 16:50:26, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 36647530
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Дата, час державної
реєстрації:

22.05.2020 12:35:43

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 19.05.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 52403599 від 27.05.2020 16:21:28, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 19.05.2027 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Бутенко", код ЄДРПОУ:
14249482, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15670,
Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Гагаріна, будинок 7

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі за результатами торгів, в розмірі 10,05 % від вартості
земельної ділянки в рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1696478574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0662
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9548
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28966313
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:37:31

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44097090 від 16.11.2018 16:41:30, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1696461774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0661
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4754
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28965932
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:23:44

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44096650 від 16.11.2018 16:27:40, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1696439274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1614
Опис об’єкта: Площа (га): 7.3585
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28965481
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.11.2018 16:10:22

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569-14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44096243 від 16.11.2018 16:15:42, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1696118574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1319
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4616, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

08.05.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі Чернігівської
області

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для
розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського використання

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 1- го Травня,
земельна ділянка 150

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29727803
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.12.2018 16:51:47

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 10.12.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-9614/14-18-сг, виданий 10.12.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській

стор. 522 з 896



RRP-4HISA3N4N

області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44914170 від 29.12.2018 11:56:56, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 30059330
Дата, час державної
реєстрації:

25.01.2019 12:33:28

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 22.01.2019,
видавник: договір укладений сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 30, виданий 22.01.2019, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45273559 від 30.01.2019 08:34:18, 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: 22.01.2049, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕНСЬКИЙ
АГРАРНИК", код ЄДРПОУ: 37505307, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,4616 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1695248574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1613
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9145
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28942128
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 16:38:44

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
стор. 523 з 896



RRP-4HISA3N4N

Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44071208 від 15.11.2018 16:41:11, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1695231074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1611
Опис об’єкта: Площа (га): 27.6768
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28941653
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 16:25:59

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44070727 від 15.11.2018 16:31:08, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1695149074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1610
Опис об’єкта: Площа (га): 4.8856
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28939989
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.11.2018 15:51:40

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44069009 від 15.11.2018 15:55:21, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1694033974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1607
Опис об’єкта: Площа (га): 10.2103
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28918428
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:39:21

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44045934 від 14.11.2018 16:41:42, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1694011974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:03:000:1606
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0136
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28917998
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:18:15

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44045498 від 14.11.2018 16:31:06, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693977374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0375
Опис об’єкта: Площа (га): 4.5732
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28917258
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:10:13

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44044727 від 14.11.2018 16:12:05, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693960674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0374
Опис об’єкта: Площа (га): 2.754
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28916923
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 16:03:06

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44044382 від 14.11.2018 16:04:59, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693944474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0373
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1001
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28916627
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:56:10

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44044064 від 14.11.2018 15:58:04, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693929374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, Об’єкт в процесі поділу

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0372
Опис об’єкта: Площа (га): 11.1974
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28916333
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:48:38

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44043742 від 14.11.2018 15:51:26, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693897574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1910
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5901
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28915638
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:20:59

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44043026 від 14.11.2018 15:36:43, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693850874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1909
Опис об’єкта: Площа (га): 2.358
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28914728
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:14:09

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44042063 від 14.11.2018 15:15:56, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 530 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693829374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1908
Опис об’єкта: Площа (га): 13.3801
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28914316
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.11.2018 15:04:28

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Менська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44041624 від 14.11.2018 15:06:54, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693205974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1222
Опис об’єкта: Площа (га): 22.5511

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28902544
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:48:40

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44029061 від 14.11.2018 10:26:36, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693191574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1221
Опис об’єкта: Площа (га): 4.7512

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28902296
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:39:56

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44028843 від 14.11.2018 10:21:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693179874230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1220
Опис об’єкта: Площа (га): 5.2767

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28902117
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:34:59

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44028523 від 14.11.2018 10:14:37, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693157374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1219
Опис об’єкта: Площа (га): 34.2197

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28901769
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:29:44

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44028096 від 14.11.2018 10:04:25, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693137474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1218
Опис об’єкта: Площа (га): 25.0124

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28901451
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:24:00

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44027829 від 14.11.2018 09:58:40, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693123674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1217
Опис об’єкта: Площа (га): 129.6496

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 28901216
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:09:58

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44027587 від 14.11.2018 09:53:14, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1693110574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1215
Опис об’єкта: Площа (га): 19.4403

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28901019
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 15:59:22

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44027234 від 14.11.2018 09:44:45, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692481374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1907
Опис об’єкта: Площа (га): 21.0002
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28888745
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 14:15:20

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44014155 від 13.11.2018 14:18:09, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692465874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1906
Опис об’єкта: Площа (га): 82.6061
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28888436
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 14:08:29

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44013844 від 13.11.2018 14:10:20, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692451774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1905
Опис об’єкта: Площа (га): 22.1886
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28888186
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 14:01:27

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44013572 від 13.11.2018 14:04:00, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692427774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1904
Опис об’єкта: Площа (га): 6.579
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28887715
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 13:48:16

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44013037 від 13.11.2018 13:50:08, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692415574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:1903
Опис об’єкта: Площа (га): 1.29
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28887453
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 13:41:15

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44012792 від 13.11.2018 13:43:10, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692403674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:04:000:0445
Опис об’єкта: Площа (га): 14.359
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28887214
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 13:34:39

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44012552 від 13.11.2018 13:36:31, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692393774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:1216
Опис об’єкта: Площа (га): 13.2
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28887018
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 13:27:58

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44012348 від 13.11.2018 13:29:58, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692382974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0492
Опис об’єкта: Площа (га): 18.7915
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28886823
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 13:21:07

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44012131 від 13.11.2018 13:22:54, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692372874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0491
Опис об’єкта: Площа (га): 16.7909
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28886615
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 12:58:10

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44011880 від 13.11.2018 13:15:12, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692336974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0490
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0099
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28885899
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 12:51:23

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44011176 від 13.11.2018 12:53:14, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692323074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0489
Опис об’єкта: Площа (га): 35.6713
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28885575
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 12:41:00

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44010808 від 13.11.2018 12:44:27, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1692273874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0487
Опис об’єкта: Площа (га): 5.7831
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28885232
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2018 12:15:29

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44009722 від 13.11.2018 12:17:56, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691608474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:03:000:0486
Опис об’єкта: Площа (га): 5.9499
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28872416
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.11.2018 16:46:49

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18--сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43996685 від 12.11.2018 16:48:51, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691571474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:02:000:0444
Опис об’єкта: Площа (га): 64.4356
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28871652
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

12.11.2018 16:27:09

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43995827 від 12.11.2018 16:29:07, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691480874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:02:000:0443
Опис об’єкта: Площа (га): 5.9829
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28869968
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.11.2018 15:46:00

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43993938 від 12.11.2018 15:48:14, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691459474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:02:000:0442
Опис об’єкта: Площа (га): 7.807
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28869543
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.11.2018 15:36:25

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43993511 від 12.11.2018 15:39:34, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691436874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1214
Опис об’єкта: Площа (га): 25.7204

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28869314
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.11.2018 11:23:05
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Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області; Наказ "Про передачу земельних ділянок
державної власності у комунальну власність", серія та номер:
25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43992975 від 12.11.2018 15:27:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691415074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1213
Опис об’єкта: Площа (га): 55.7756

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28868707
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.11.2018 11:18:10

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області; Наказ "Про передачу земельних ділянок
державної власності у комунальну власність", серія та номер:
25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43992445 від 12.11.2018 15:17:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1691390074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1212
Опис об’єкта: Площа (га): 7.0764

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28868290
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

08.11.2018 10:56:10

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області; Наказ "Про передачу земельних ділянок
державної власності у комунальну власність", серія та номер:
25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43991928 від 12.11.2018 15:07:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1690173774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:02:000:0441
Опис об’єкта: Площа (га): 4.9711
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28845053
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:39:44

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, виданий 27.09.2018, видавник: сторони: Мнська міська рада та
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ,
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43967318 від 09.11.2018 16:42:14, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1690162274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081500:02:000:0440
Опис об’єкта: Площа (га): 29.7001
Цільове призначення: землі запасу

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28844801
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2018 16:29:25

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, видавник: сторони: Мнська міська рада та Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43967051 від 09.11.2018 16:33:44, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1686781874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1327
Опис об’єкта: Площа (га): 69.4225

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28780167
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.11.2018 16:17:16

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43898390 від 07.11.2018 08:55:24, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1686772574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:02:000:1326
Опис об’єкта: Площа (га): 10.7221

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28780015
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.11.2018 15:01:16

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 43898172 від 07.11.2018 08:47:11, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1669699774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1075
Опис об’єкта: Площа (га): 3.161

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28419440
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.10.2018 16:15:09

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 43544880 від 18.10.2018 09:37:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1666356974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088501:01:001:0123
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 28355500
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

10.10.2018 15:45:17

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 43476215 від 12.10.2018 16:27:13, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1648099174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1070
Опис об’єкта: Площа (га): 0.01

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 27999861
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.09.2018 14:31:40

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського 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: 43093602 від 20.09.2018 08:43:03, Маслюк
Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1641313074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:03:000:0316
Опис об’єкта: Площа (га): 28.808, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.03.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Садова

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34974500
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.01.2020 11:28:19

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Акт приймання-передачі земельної ділянки, серія та номер: б/н,
виданий 18.12.2019, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області; Наказ "Про передачу земельних ділянок
державної власності у комунальну власність", серія та номер:
25-10984/14-19-сг, виданий 18.12.2019, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50582868 від 08.01.2020 17:13:47, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27940838
Дата, час державної
реєстрації:

11.09.2018 16:58:52

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Державний акт на право довічного успадкуваноговолодіння землею,
серія та номер: 41, видавник: Менська районна рада народних
депутатів Менського району Чернігівської  області; наказ, серія та
номер: 25-2469/14-18-сг, виданий 17.04.2018, видавник: головне
управління держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 43028529 від 17.09.2018 10:13:22, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право довічного успадковуваного володіння землею

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: довічно
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Власник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Нечаєва Лариса Антонівна, реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 1796416048, паспорт громадянина України, серія
та номер: НМ162839, виданий 02.12.2003, видавник: Менський РВ
УМВС України в Чернігвській області, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

у довічне користування передана земельна ділянка для ведення
фермерського господарства

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1603186374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0523
Опис об’єкта: Площа (га): 21.8695
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 27128844
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.07.2018 10:33:42

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність", серія та номер:
25-3101/14-18-сг, виданий 07.05.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; Акт приймання передачі
земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 11.07.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області;
рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 115,
виданий 27.03.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 42153922 від 20.07.2018 11:34:55, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1602816374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0409
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Опис об’єкта: Площа (га): 65.1174
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 27122567
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.07.2018 10:23:25

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність", серія та номер:
25-3100/14-18-сг, виданий 07.05.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області; Акт приймання передачі
земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 11.07.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області;
рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 115,
виданий 27.03.2018, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 42147360 від 20.07.2018 08:38:30, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1598106774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:01:001:0324
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1357
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка)
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., смт. Макошине, вулиця Шевченка,

земельна ділянка 45

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 27032967
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.07.2018 14:51:09

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
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власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 42050196 від 13.07.2018 14:52:54, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27145619
Дата, час державної
реєстрації:

18.07.2018 12:25:54

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 42172042 від 23.07.2018 08:23:42, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: yна 5 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Саповський Сергій Георгійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2948223234, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК530356, виданий 04.08.1998,
видавник: Менський РВ УМВС УКРАЇНИ в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 3 % від вартості земельної ділянки в рік, що складає
610,12 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1596027274230

Об’єкт нерухомого
майна:

квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 35.7
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чернігівський шлях,

будинок 2, квартира 54

стор. 556 з 896



RRP-4HISA3N4N

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 28214558
Дата, час державної
реєстрації:

03.10.2018 14:22:17

Державний реєстратор: приватний нотаріус Богдановська Оксана Михайлівна, Менський
районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 383, виданий
03.10.2018, видавник: Богдановська О.М., приватний нотаріус
Менського районного нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 43324969 від 03.10.2018 14:36:18, приватний нотаріус
Богдановська Оксана Михайлівна, Менський районний нотаріальний
округ, Чернігівська обл.

Вид обтяження: заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Макаренко Світлана
Андріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків:
3520901285, країна громадянства: Україна

Зміст, характеристика
обтяження:

заборона накладається строком на десять років

Опис предмета
обтяження:

квартира 54, що знаходиться в місті Мена, Чернігівська область,
вулиця Чернігівський шлях, будинок 2

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1593200574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0574
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1413, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

06.12.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, земельна
ділянка 10

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26942538
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.07.2018 16:19:16

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 41952911 від 09.07.2018 09:34:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1575899274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:01:000:0020
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0271, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

18.09.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ. Садове, вулиця Перемоги,

земельна ділянка 9

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26607216
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.06.2018 16:13:16

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер, серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012,
видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 41593195 від 13.06.2018 16:14:44, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови Примакова
Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 31888448
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Дата, час державної
реєстрації:

04.06.2019 09:12:04

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 12.09.2018,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 47233163 від 06.06.2019 14:41:50, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на десять років. та діє до 2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, земельна ділянка 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 Орендар: Конон Алла Михайлівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3069402201, паспорт громадянина
України, серія та номер: 001947619, виданий 07.06.2018, видавник:
7422, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формі в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки і рік , що складає 2671,33 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1573632974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1047
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0572
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Вокзальна, земельна

ділянка 66

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26562617
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2018 15:44:06

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 41545092 від 11.06.2018 15:45:44, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови Примакова
Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 26606750
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2018 15:51:54

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 41592727 від 13.06.2018 16:03:20, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Менська районна спілка споживчих товариств, код
ЄДРПОУ: 01776613, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10 % від вартості земельної ділянки в рік, що складає
16801,42 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1573555374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1046
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0239
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,

земельна ділянка 103
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26561070
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2018 15:05:19

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 41543475 від 11.06.2018 15:07:27, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови Примакова
Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 26606559
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2018 15:13:15

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 41592524 від 13.06.2018 15:58:31, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Менська районна спілка споживчих товариств, код
ЄДРПОУ: 01776613, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10 % від вартості земельної ділянки в рік, що складає
8395,26 грн. в рік.

стор. 561 з 896



RRP-4HISA3N4N

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1573474174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1045
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0968
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,

земельна ділянка 25а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26559463
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2018 14:22:43

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 41541648 від 11.06.2018 14:25:51, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови Примакова
Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 26606372
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2018 14:59:58

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 41592205 від 13.06.2018 15:51:24, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Менська районна спілка споживчих товариств, код
ЄДРПОУ: 01776613, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10 % від вартості земельної ділянки в рік, що складає
34002,55 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1572286774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1078
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8996, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

22.12.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Додаткові відомості: за межами с. Блистова Менського району Чернігівської області

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26535493
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.06.2018 10:00:22

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, Про затвердження документації із землеустрою та надання
земельної ділянки у комунальну власність, серія та номер:
25-2952/14-18-сг, виданий 03.05.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 41515998 від 08.06.2018 14:55:43, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1534051474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1054
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4652, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

21.03.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Транспортна,
земельна ділянка 29

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 25781977
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.04.2018 10:29:34

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 40698427 від 18.04.2018 17:59:51, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 37998455
Дата, час державної
реєстрації:

31.08.2020 16:55:36

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 28.08.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53865659 від 02.09.2020 14:41:17, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

за рік, 
Строк дії: 28.08.2030, з правом пролонгації, додаткові відомості:
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договір укладено строком на 10 (десять) років
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЧЕРНІГІВІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 32729175, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,4652 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1510341174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0151
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2767, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

05.06.2006, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Північна, земельна

ділянка 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 25316474
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.03.2018 09:36:31

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 40195487 від 20.03.2018 09:38:42, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: колективна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25377964
Дата, час державної
реєстрації:

20.03.2018 10:31:28
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Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018,
видавник: угода між сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 35, виданий 27.02.2018, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди землі від
27.02.2018 р., серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник:
угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 40262608 від 22.03.2018 16:54:20, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "АД
МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код ЄДРПОУ: 01787195, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Північна, будинок 2, додаткові
відомості: в особі керівника Давиденко Катерини Іванівни, яка діє
згідно Статуту.

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі у розмірі 3% від вартості земельної ділянки в рік, що складає
22371,68 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1510238274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089501:01:001:0237
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0551, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

31.01.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Феськівка, вулиця Миру, будинок

27

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 25314450
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.03.2018 08:33:35

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

рішення, серія та номер: 34, виданий 27.02.2018, видавник: Менська
міська рада народних депутатів Менського району Чернігівської 
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 40193931 від 20.03.2018 08:54:10, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівької області, код

ЄДРПОУ: 04061777, додаткові відомості: в особі міського голови
Примакова Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону
України

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25414312
Дата, час державної
реєстрації:

20.03.2018 08:46:06

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 40300573 від 26.03.2018 10:08:27, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, додаткові відомості: в особі
міського голови Примакова Геннадія Анатолійовича, що діє на
підставі Закону України

 Орендар: Соломеник Теняна Віталіївна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3113808964, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
8837,01 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1504627274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0922
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1681, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

06.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області
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Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 1- го Травня

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 25205953
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

07.03.2018 09:34:27

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 40076147 від 13.03.2018 09:23:44, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 26181272
Дата, час державної
реєстрації:

15.05.2018 17:14:43

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 11.05.2018,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 41133929 від 17.05.2018 10:51:53, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі за результатами земельних торгів в розмірі 3,96% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
220,77 грн. за один рік , 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕНСЬКИЙ
АГРАРНИК", код ЄДРПОУ: 37505307, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1497747274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0158
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0323, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

25.01.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, земельна

ділянка 1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 25070860
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2018 09:56:31

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 39930422 від 01.03.2018 09:58:00, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, додаткові відомості: в особі голови Менської міської ради
Примакова Геннадія Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25129841
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2018 10:12:18

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 11.01.2018,
видавник: угода між сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 11.01.2018, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39993029 від 05.03.2018 11:28:41, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 5 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Приватне підприємство "Мена", код ЄДРПОУ: 14221683,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, будинок 1, додаткові
відомості: в особі керівника Шаповаленко Оксани Миколаївни, яка
діє згідно Статуту.

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Менської міської ради Примакова
Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
11345,89 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1493789774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0969
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4258, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

08.06.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, земельна

ділянка 90

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 24993399
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.02.2018 16:48:02

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 39846587 від 23.02.2018 16:50:04, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
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Сергія, додаткові відомості: в особі голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25070057
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2018 09:51:51

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

державний акт на право постійного користування землею, серія та
номер: І-ЧН 0017553, виданий 05.02.1998, видавник: Менська міська
Рада народних депутатів

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39927001 від 28.02.2018 19:56:35, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: Менське споживче товариство, код ЄДРПОУ:
01776547, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600,
Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, будинок
90, додаткові відомості: в особі керівника Вініченко Алли
Михайлівни, яка діє згідно статуту.

 власник майна: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі голови Менської міської ради Примакова
Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

у постійне користування передана земельна ділянка загальною
площею 0,4258 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1473121674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0210
Опис об’єкта: Площа (га): 0.289, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

10.10.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного
транспорту

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Садова, земельна
ділянка 5а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 24599343
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2018 11:16:14

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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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: 39429442 від 30.01.2018 16:47:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 24599496
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2018 11:16:14

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 11.01.2018,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 39429442 від 30.01.2018 16:47:25, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 9346,46 грн. в рік , 
Строк дії: на 5 (п'ять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Тимофєєв Євген Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2766205650, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,2890 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1466680274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085901:01:001:0167
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0208, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

28.12.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Ліски, вулиця Шевченка, будинок
35б

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 24499754
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2018 15:36:08

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення місцевого органу державної виконавчої влади, серія та
номер: б/г, виданий 17.11.2017, видавник: Менська міська рада
Менського району Чернігівської області; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 11.01.2018, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області
Виконавчий комітет

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 39302309 від 22.01.2018 16:29:35, Скрипка
Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 24499798
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2018 15:42:51

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 11.01.2018,
видавник: угода між сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 11.01.2018, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39324277 від 23.01.2018 19:47:04, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 5 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Голік Олена Ігорівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2322016527, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік.
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1464138974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0673
Опис об’єкта: Площа (га): 0.013, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.08.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Суворова, земельна
ділянка 51/1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 24433563
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.01.2018 08:53:32

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 39253883 від 18.01.2018 11:58:46, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1454949674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1011
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0025, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

13.04.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Франка І., земельна
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ділянка 23а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 24265561
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2017 10:45:36

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 39075579 від 02.01.2018 14:06:59, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 24265600
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2017 10:45:36

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
28.12.2017, видавник: Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 39075579 від 02.01.2018 14:06:59, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", код ЄДРПОУ: 22815333

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, в розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить
152,74 грн. на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1440694074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0991
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3204, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.10.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,
земельна ділянка 161п

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 23991035
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2017 14:43:52

Державний реєстратор: приватний нотаріус Борисова Тетяна Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 359751, виданий 13.12.2017,
видавник: Державний земельний кадастр; 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: 38781412 від 18.12.2017 10:00:21,
приватний нотаріус Борисова Тетяна Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 23993030
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2017 14:43:52

Державний реєстратор: приватний нотаріус Борисова Тетяна Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 15.12.2016,
видавник: Менська міська рада та Шолох Ольга Володимирівна;
рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: б/н,
виданий 15.12.2016, видавник: Менська міська рада Менського
району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 38781412 від 18.12.2017 10:00:21,
приватний нотаріус Борисова Тетяна Анатоліївна, Чернігівський 
міський нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

строкове платне користування земельною ділянкою, 
Строк дії: договір укладено на 10 (десять) років, з правом
пролонгації, додаткові відомості: орендна плата становить 8% від
нормативної грошової оцінки в рік, що складає 33158,27 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Шолох Ольга Володимирівна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2510816826, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада, Територіальна громада міста
Мена в особі Менської міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка, площею 0.3204 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1435237374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0519
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5906, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагенства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чернігівський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 23885086
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2017 15:22:03

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: 5245, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 38676278 від 12.12.2017 15:22:44, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38880485
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Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 12:47:32

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 12.10.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54812740 від 28.10.2020 10:09:35, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, 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.): 12.10.2020, Строк: 5р.,7міс.,20дн., Дата закінчення дії:
01.06.2026, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Менський
комунальник", код ЄДРПОУ: 03357978, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена,
вулиця Чехова, будинок 35, додаткові відомості: в особі директора
Зими В.Ю, що діє на підставі Статуту.

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі 3 %
від вартості земельної ділянки, що становить 16181 (шістнадцять
тисяч сто вісімдесят один) грн. 70 коп. за 1 (один) рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1426267974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:04:000:0138
Опис об’єкта: Площа (га): 5.769, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.11.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40813910
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:21:36

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56901493 від 03.03.2021 10:45:39, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25115992
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2018 08:36:33

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька районна державна
адміністрація, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2018,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39978646 від 03.03.2018 11:51:04, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 7 (сім) років, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕРНЯТКО", код ЄДРПОУ:
32550727, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15650,
Чернігівська обл., Менський район, село Покровське, вулиця
Сіверська, будинок 56

Опис об’єкта іншого
речового права:

відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для
розрахунку орендної плати складає 9,64 %(дев'ять цілих шістдесят
чотири сотих)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1426250474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:04:000:0139
Опис об’єкта: Площа (га): 10.3539, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.11.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40814482
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:32:37

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56902124 від 03.03.2021 10:59:12, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25250672
Дата, час державної
реєстрації:

13.03.2018 17:00:30

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 40125717 від 15.03.2018 12:12:27, Кезля Валентина
Миколаївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 7 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господасртво "Калина 2016", код ЄДРПОУ:
39845504

Додаткові відомості про
інші речові права:

земельна ділянка площею 10,3539 га

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата справляється у грошовій формі, що складає 65066,93
грн., відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
складає 24,27%

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1424292774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423089501:01:001:0287
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Опис об’єкта: Площа (га): 0.1553, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
17.05.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Феськівка, вулиця Сонячна,
земельна ділянка 35

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 23679910
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2017 12:31:40

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 38460575 від 01.12.2017 10:21:39, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 23680438
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2017 12:31:40

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 26.06.2012,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.09.2017,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 38460575 від 01.12.2017 10:21:39, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 935,40 грн. за рік., 
Строк дії: на 5 (п'ять) років, з моменту державної реєстрації
додаткової угоди до договору оренди землі, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Курочка Микола Григорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2012013372, країна

стор. 581 з 896



RRP-4HISA3N4N

громадянства: Україна
 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської

області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,1553 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1417936874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0874
Опис об’єкта: Площа (га): 0.06, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

03.11.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія,

земельна ділянка 51а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 23557236
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.11.2017 12:23:56

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 38332564 від 24.11.2017 14:20:19, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1415451774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088000:03:000:0665
Опис об’єкта: Площа (га): 37.3, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.03.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
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ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі
Цільове призначення: для ведення селянського (фермерського) господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Синявська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29454698
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 17:42:50

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44620979 від 14.12.2018 14:41:26, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1313718974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0723
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0055, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

10.07.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Армійська, земельна

ділянка 1д

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21631423
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.07.2017 09:51:14

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 36379046 від 31.07.2017 08:01:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 21631605
Дата, час державної
реєстрації:

26.07.2017 09:51:14

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 28.02.2012,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 23.06.2017, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 36379046 від 31.07.2017 08:01:53, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 1545,57 грн. за один рік, 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Валентій Олена Олександрівна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2751518989, країна
громадянства: Україна

 Орендар: Мисник Марія Григорівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2012412280, країна громадянства: Україна

 Орендар: Василець Світлана Степанівна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2233711328, країна
громадянства: Україна

 Орендар: Ющенко Тамара Петрівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 1795010227, країна громадянства: Україна

 Орендар: Гуза Лідія Іванівна, реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 2295812325, країна громадянства: Україна

 Орендар: Шеметов Сергій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2788416076, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0055 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1305827174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0207
Опис об’єкта: Площа (га): 5.1586, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

07.08.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Кошового О.,
земельна ділянка 6

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21484367
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.07.2017 10:49:02

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 36235045 від 20.07.2017 14:53:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 21484690
Дата, час державної
реєстрації:

18.07.2017 10:49:02

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 04.06.2007,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 16.09.2016, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 36235045 від 20.07.2017 14:53:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 200199,25 грн. за один рік, 
Строк дії: на 10 років, з моменту державної реєстрації додаткової
угоди до договору оренди землі, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "МЕНА ПАК", код
ЄДРПОУ: 00383260, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 5,1586 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1275931874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1045
Опис об’єкта: Площа (га): 7
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29616282
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:04:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44792024 від 22.12.2018 11:43:56, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1265571474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0867
Опис об’єкта: Площа (га): 7.6319
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29905109
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 09:59:38

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45107406 від 18.01.2019 11:43:36, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1265492074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0868
Опис об’єкта: Площа (га): 39.9283
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30245649
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.02.2019 09:38:59

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
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власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45472634 від 12.02.2019 09:05:58, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 22294688
Дата, час державної
реєстрації:

08.09.2017 10:41:58

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 31.07.2017,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 10.07.2020,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 37038133 від 12.09.2017 17:38:07, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 01.08.2024, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8,12
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1265098174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0866
Опис об’єкта: Площа (га): 10.838
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29906890
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 10:49:24

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45108726 від 18.01.2019 12:14:57, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1249125074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:1012
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1118, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

13.04.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Коцюбинського,
земельна ділянка 17а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 20430329
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.05.2017 14:58:37

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 35212610 від 17.05.2017 10:23:15, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1233438774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0849
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3373, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

24.01.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Коцюбинського,
земельна ділянка 17б

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 20138040
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.04.2017 17:39:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 34934546 від 25.04.2017 17:27:43, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1233398374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0847
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9888, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.01.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
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будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Коцюбинського,
земельна ділянка 17д

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 20137226
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

21.04.2017 17:19:48

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 34933776 від 25.04.2017 16:57:54, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1233113674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0221
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0012, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

02.07.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Вокзальна, земельна

ділянка 79а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 20131916
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.04.2017 16:32:45

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34928265 від 25.04.2017 14:36:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 20132174
Дата, час державної
реєстрації:

20.04.2017 16:32:45

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 24.05.2012,
видавник: Сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: бн, виданий 31.03.2017, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34928265 від 25.04.2017 14:36:05, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 352,48 грн. в рік, 
Строк дії: на 10 років, з моменту державної реєстрації договору
оренди землі, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фізична особа-підприємець Таран Геннадій Леонідович,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2671013755, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0012 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1219392274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0962
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2405, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.04.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,

земельна ділянка 161е
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19872938
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.04.2017 16:23:28

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 34680244 від 07.04.2017 15:00:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19873419
Дата, час державної
реєстрації:

05.04.2017 16:23:28

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 31.03.2017,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 04.07.2018, видавник: угода
укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34680244 від 07.04.2017 15:00:57, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,2405 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1209017374230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0137
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2707
Цільове призначення: землі промисловості, комерційного використання і громадського

призначення
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Суворова, земельна

ділянка 66а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19681006
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2017 15:30:06

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: серія та номер: 5245-V, виданий
06.09.2012, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34496597 від 28.03.2017 15:35:50, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19681117
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2017 15:30:06

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2011,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 15.12.2016, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34496597 від 28.03.2017 15:35:50, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено до 2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ублічне акціонерне товариство "ЧЕРНІГІВГАЗ", код
ЄДРПОУ: 03358104, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Любецька, будинок 68
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 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2707 га.
Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1208989974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0136
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0555
Цільове призначення: землі промисловості, комерційного використання і громадського

призначення
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Приозерна, земельна

ділянка 4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19680510
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2017 15:18:27

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: серія та номер: 5245-V, виданий
06.09.2012, видавник: Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34495959 від 28.03.2017 15:21:36, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19680664
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2017 15:18:27

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2011,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 15.12.2016, видавник: угода між
сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34495959 від 28.03.2017 15:21:36, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено до 2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "ЧЕРНІГІВГАЗ", код
ЄДРПОУ: 03358104, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Любецька, будинок 68

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0555 га.
Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1193084374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0845
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0004, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

08.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях
Додаткові відомості: адреса земельної ділянки: Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена,

вулиця Сіверський шлях, біля будинку №122

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19388325
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.03.2017 11:12:12

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 34213493 від 10.03.2017 14:45:16, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код
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ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19388433
Дата, час державної
реєстрації:

06.03.2017 11:12:12

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 15.12.2016,
видавник: Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34213493 від 10.03.2017 14:45:16, Кезля
Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код
ЄДРПОУ: 31560766

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0004 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1192753574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0748
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0004
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сидоренка

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19382246
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.03.2017 11:44:52

Державний реєстратор: Корнієнко Світлана Григорівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 34207871 від 10.03.2017 11:37:15,
Корнієнко Світлана Григорівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19382265
Дата, час державної
реєстрації:

06.03.2017 11:44:52

Державний реєстратор: Корнієнко Світлана Григорівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 15.12.2016,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34207871 від 10.03.2017 11:37:15,
Корнієнко Світлана Григорівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код
ЄДРПОУ: 21560766

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0004 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1191962374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0993
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0004, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

08.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Вокзальна

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19367483
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.03.2017 11:47:08

Державний реєстратор: Литвин Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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: 34194190 від 09.03.2017 15:11:28, Литвин
Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мени в особі Менської міської ради,

код ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19367828
Дата, час державної
реєстрації:

06.03.2017 11:47:08

Державний реєстратор: Литвин Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 15.12.2016,
видавник: Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34194190 від 09.03.2017 15:11:28, Литвин
Юлія Олександрівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код
ЄДРПОУ: 31560766

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мени в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

Земельна ділянка загальною площею 0,0004 га.

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься у грошовій формі в розмірі 10% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік., що складає
20,78 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1179075974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

стор. 599 з 896



RRP-4HISA3N4N

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0179
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0008
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Суворова, земельна

ділянка 1а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19131636
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.02.2017 15:12:24

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: серія та номер: 5245-V, виданий
06.09.2012, видавник: верховна рада україни; витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер:
НВ-7403776392016, виданий 07.12.2016, видавник: Відділ
Держгеокадастру у Менському  районі

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 33970150 від 22.02.2017 08:36:24, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19131869
Дата, час державної
реєстрації:

16.02.2017 15:12:24

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 29.04.2011,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди,
серія та номер: б/н, виданий 07.02.2017, видавник: угода між
сторонами; додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 29.01.2020,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 33970150 від 22.02.2017 08:36:24, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 29.01.2025, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фізична особа підприємець Єриженко Оксана Леонідівна,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2674110165, країна громадянства: Україна
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 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0008 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1148647274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0867
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0025, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.09.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18589367
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.01.2017 17:03:33

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 33449748 від 17.01.2017 11:56:50, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19872371
Дата, час державної
реєстрації:

05.04.2017 15:47:18

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 05.04.2017,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34679818 від 07.04.2017 14:51:21, 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:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі за результатами земельних торгів в розмірі 10,1% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
886,95 грн. в рік, 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Абасов Анар Аласкар огли, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3107025913, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,0025 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1148620674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0874
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

14.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Армійська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18588869
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.01.2017 16:44:17

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 33449299 від 17.01.2017 11:43:18, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 19872055
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Дата, час державної
реєстрації:

05.04.2017 15:55:04

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 05.04.2017,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34679268 від 07.04.2017 14:33:42, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі за результатами земельних торгів в розмірі 34,2% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
1201,35 грн. в рік, 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Чаус Юлія Віталіївна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3325812102, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1148555374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0994
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Вокзальна

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18588145
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.01.2017 16:35:34

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 33448258 від 17.01.2017 11:12:06, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1148535174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0995
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Вокзальна

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18587384
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.01.2017 16:18:46

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 33447951 від 17.01.2017 11:02:35, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1148524074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0997
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

14.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18587185
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.01.2017 16:10:01

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 33447760 від 17.01.2017 10:56:18, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34447026
Дата, час державної
реєстрації:

02.12.2019 10:39:44

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 20.06.2017,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50004811 від 04.12.2019 08:27:46, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.06.2027, з правом пролонгації, додаткові відомості:
договір укладено строком на 10 (десять) років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Євус Юлія Володимирівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3403413324, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1148507174000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0996
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

14.11.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18586959
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.01.2017 16:01:18

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 33447498 від 17.01.2017 10:47:29, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1131796574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0233
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0016, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

06.08.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Армійська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 18283129
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.12.2016 12:36:26

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
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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: 33160064 від 26.12.2016 08:51:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18283286
Дата, час державної
реєстрації:

22.12.2016 12:36:26

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 16.09.2016,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: бн, виданий 23.03.2017, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 33160064 від 26.12.2016 08:51:38, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
562,03 грн. в рік. , 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Блецко Галина Петрівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2386212225, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада, Менська міська рада
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,0016 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1120319074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0993
Опис об’єкта: Площа (га): 24.1929
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29617001
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:11:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44792813 від 22.12.2018 12:07:53, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1109979974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0846
Опис об’єкта: Площа (га): 0.61, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.01.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Коцюбинського,
земельна ділянка 17а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 17891425
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.12.2016 16:42:00

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 32793705 від 08.12.2016 11:25:32, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1109013374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0978
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0255, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

03.08.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, земельна

ділянка 79

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 17874513
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.12.2016 15:56:36

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 32777972 від 07.12.2016 15:27:28, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1099059874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0992
стор. 609 з 896
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Опис об’єкта: Площа (га): 28.3135
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29618308
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:17:06

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44794025 від 22.12.2018 12:43:03, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1046131374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0042
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0055
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Тиха, земельна

ділянка 13

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16743738
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.10.2016 11:54:51

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель комунальної та державної
власності", серія та номер: серія та номер: 5245-V, виданий
06.09.2012, видавник: Верховна Рада України
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 31721210 від 05.10.2016 11:56:43, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 16780577
Дата, час державної
реєстрації:

05.10.2016 12:20:34

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.06.2011,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
від 16.06.2016, серія та номер: б/н, виданий 06.07.2016, видавник:
угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 31753414 від 06.10.2016 17:01:42, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар:  ФОП Жураковський Олег Анатолійович, реєстраційний
номер облікової картки платника податків: 2698911491, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК578991, виданий 19.12.1998,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівський області,
країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0055 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Орендна плата
за користування земельною ділянкою вноситься Орендарем у формі
та розмірі: у грошовій формі в розмірі 10% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1038366074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0859
Опис об’єкта: Площа (га): 0.01, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
стор. 611 з 896
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Армійська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16603230
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 16:08:09

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 31589718 від 27.09.2016 16:12:16, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18234857
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2016 17:39:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 20.12.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33114367 від 23.12.2016 08:45:31, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі за
результатами земельних торгів в розмірі 10,1% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 1614,48 грн. в
рік., 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Дорошенко В.П.", код ЄДРПОУ:
21400755, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,01 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1038297874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0972
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16602349
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 15:45:02

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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 06.09.2016, видавник:
Верховна    Рада    України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 31588560 від 27.09.2016 15:47:56, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18237591
Дата, час державної
реєстрації:

22.12.2016 11:52:56

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 20.12.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33116864 від 23.12.2016 09:48:10, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі за
результатами земельних торгів в розмірі 150,16% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 2400,25 грн. в
рік., 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Адамчик Інна Іванівна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2455006180, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1038247674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0973
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16601205
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 15:25:31

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 31587636 від 27.09.2016 15:28:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18238124
Дата, час державної
реєстрації:

22.12.2016 12:21:18

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 20.12.2016,
видавник: Сторони договору
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33117251 від 23.12.2016 09:55:57, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі за
результатами земельних торгів в розмірі 150,16% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 2400,25 грн. в
рік., 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фізична особа-підприємець Прядка Алят Конаг-Кизи,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
2207414527, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1038193374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0974
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16600209
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 11:43:45

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 31584232 від 27.09.2016 11:49:18, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38518601
Дата, час державної
реєстрації:

01.10.2020 09:55:26

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 29.09.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54424664 від 06.10.2020 08:14:54, 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.): 29.09.2020, Строк: 3р., Дата закінчення дії: 29.09.2023

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Ткач Артем Петрович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3217703933, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0010 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1037962874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0975
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16596149
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 10:52:38

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 31582267 від 27.09.2016 10:57:59, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18234301
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2016 09:10:37

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 20.12.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33113812 від 23.12.2016 08:22:43, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі за
результатами земельних торгів в розмірі 150,16% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 2400,25 грн. в
рік. , 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Чаус Юлія Віталіївна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3325812102, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в орендну передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1037884474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0976
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16594854
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 10:26:04
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Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 31581005 від 27.09.2016 10:29:27, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18235522
Дата, час державної
реєстрації:

21.12.2016 17:56:46

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 20.12.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33114932 від 23.12.2016 09:03:19, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі за
результатами земельних торгів в розмірі 150,16% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 2400,25 грн. в
рік., 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Євус Сергій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2402916093, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1037821374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0977
Опис об’єкта: Площа (га): 0.001, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держгеокадастру у Менському районі
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Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 16593633
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.09.2016 09:52:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 31579599 від 27.09.2016 09:55:11, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 18253401
Дата, час державної
реєстрації:

22.12.2016 14:34:42

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 20.12.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33131771 від 23.12.2016 14:41:03, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі за
результатами земельних торгів в розмірі 16% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 255,73 грн. в
рік., 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Нептун", код
ЄДРПОУ: 30424720, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада, Менська міська рада
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,001 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 619 з 896



RRP-4HISA3N4N

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1024378574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0990
Опис об’єкта: Площа (га): 15.9892
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29622961
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:32:47

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44799299 від 22.12.2018 14:35:05, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1024315174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0991
Опис об’єкта: Площа (га): 18.6418
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29622540
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:25:51

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44798814 від 22.12.2018 14:24:25, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1022331774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0630
Опис об’єкта: Площа (га): 13.9882
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29923829
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 09:58:27

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45127368 від 21.01.2019 11:02:15, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1022087374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0632
Опис об’єкта: Площа (га): 5.5619
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29924810
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 10:44:14

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45128225 від 21.01.2019 11:20:19, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1021604474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0629
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4994
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29923377
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 09:48:18

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45126857 від 21.01.2019 10:51:57, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1021538774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0631
Опис об’єкта: Площа (га): 6.1093
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29924191
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 10:17:13

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45127545 від 21.01.2019 11:05:58, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 39018149
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Дата, час державної
реєстрації:

02.11.2020 16:37:44

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 30.10.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54962628 від 05.11.2020 09:28:15, 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.): 30.10.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 30.10.2027

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЕДАР-АГРО",
код ЄДРПОУ: 38428538, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 6,1093 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

986406774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0753
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29914358
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 15:27:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45116998 від 18.01.2019 16:27:21, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

986274974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0756
Опис об’єкта: Площа (га): 19.6703
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29920311
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 16:06:13

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45123541 від 21.01.2019 09:32:15, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

986211674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0757
Опис об’єкта: Площа (га): 40.4
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29919709

стор. 625 з 896



RRP-4HISA3N4N

Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 15:41:41

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45122890 від 21.01.2019 09:07:58, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

986169974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0521
Опис об’єкта: Площа (га): 28.2389
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30094019
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 14:51:11

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45311496 від 31.01.2019 16:37:33, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 17820724
Дата, час державної
реєстрації:

02.12.2016 17:02:11

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 16.11.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 32726483 від 05.12.2016 14:42:59, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата складає 16020,05 грн., що становить 8,12% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Строк дії: на 7 (сім) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "Куковицький", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 28,2389 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

986114074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0754
Опис об’єкта: Площа (га): 9.8
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29919556
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 15:33:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

стор. 627 з 896



RRP-4HISA3N4N

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45122696 від 21.01.2019 08:59:09, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

985660874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:03:000:0755
Опис об’єкта: Площа (га): 14.1133
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29913374
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 15:09:24

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45116063 від 18.01.2019 15:51:05, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

982042874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0653
Опис об’єкта: Площа (га): 24.8919
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Дягівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29966488
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2019 10:44:45

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45172980 від 23.01.2019 12:52:49, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

981882474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0270
Опис об’єкта: Площа (га): 106.3327
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Дягівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29965279
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2019 10:07:48

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45171922 від 23.01.2019 12:21:14, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

979803674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0396
Опис об’єкта: Площа (га): 37.3006
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29912826
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 12:32:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45115469 від 18.01.2019 15:32:48, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

979621574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:02:000:0395
Опис об’єкта: Площа (га): 33.0112
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29913211
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 12:42:47

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
06.09.2012, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45115854 від 18.01.2019 15:44:41, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

973034674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0332
Опис об’єкта: Площа (га): 18.2456
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40810552
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 10:14:13

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру
в Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області; наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56897801 від 03.03.2021 09:13:59, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 16521025
Дата, час державної
реєстрації:

21.09.2016 15:47:27

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 13.09.2016,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 16.08.2017, видавник: угода
укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 31512676 від 22.09.2016 11:18:20, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

станом на момент укладення додаткової угоди сума орендної плати,
що вноситься орендарем за використання земельної ділянки складає
35824 (тридцять п'ять тисяч вісімсот двадцять чотири) гривні 22 коп.
на рік., 
Строк дії: на 7 (сім) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 18,2456 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

972717474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0333
Опис об’єкта: Площа (га): 7.1729
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40810735
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 10:38:14

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56898012 від 03.03.2021 09:20:17, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 16520413
Дата, час державної
реєстрації:

21.09.2016 15:40:11

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 13.09.2016,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі , серія та номер: б/н, виданий 16.08.2017, видавник: угода
укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 31512118 від 22.09.2016 11:05:05, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

станом на момент укладення додаткової угоди сума орендної плати,
що вноситься орендарем за використання земельної ділянки складає
16414 (шістнадцять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 30 коп.
на рік., 
Строк дії: на 7 (сім) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 7,1729 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

971282874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0936
Опис об’єкта: Площа (га): 16.2869
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29737096
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 10:20:34

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44924806 від 02.01.2019 08:27:35, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

971222474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0937
Опис об’єкта: Площа (га): 7.3587
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29864108
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.01.2019 14:44:20

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45062807 від 16.01.2019 09:10:48, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

968891374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0935
Опис об’єкта: Площа (га): 4.2646
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29737225
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 10:36:37

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44924945 від 02.01.2019 08:39:51, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

959145374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0982
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Опис об’єкта: Площа (га): 34.3602
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29826200
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 12:22:13

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45022095 від 11.01.2019 15:18:35, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

958905374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0980
Опис об’єкта: Площа (га): 9.04
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29868117
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 09:27:34

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
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власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45067186 від 16.01.2019 11:07:29, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

958397774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0981
Опис об’єкта: Площа (га): 10.5556
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29825576
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 12:00:45

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45021260 від 11.01.2019 14:48:52, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

958318874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, землі сільськогосподарського призначення
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Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0983
Опис об’єкта: Площа (га): 15.0242
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29826365
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 12:30:33

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ, Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45022313 від 11.01.2019 15:26:35, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

958005274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0841
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0004
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, провулок Горького

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 15149234
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.06.2016 16:13:49

Державний реєстратор: Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Рішення про надання в оренду земельної ділянки ПАТ "Укртелеком",
серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016, видавник: Менська міська
рада
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 30224195 від 29.06.2016 11:39:27,
Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 15149306
Дата, час державної
реєстрації:

23.06.2016 16:13:49

Державний реєстратор: Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Рішення про надання в оренду земельної ділянки ПАТ "Укртелеком",
серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016, видавник: Менська міська
рада; договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016,
видавник: Менська міська рада; додаткова угода про продовження
оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 29.09.2020, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 30224195 від 29.06.2016 11:39:27,
Симоненко Олена Анатоліївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, 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.): 29.09.2020, Строк: 4р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
28.09.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код
ЄДРПОУ: 21560766

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата становить 10% від нормативної грошової оцінки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

949304274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0679
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0065
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Армійська, земельна

ділянка 1д

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 14993770
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.06.2016 11:11:41

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського 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: 30075103 від 16.06.2016 08:13:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 14993996
Дата, час державної
реєстрації:

14.06.2016 11:11:41

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 27.04.2016,
видавник: укладений між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 30075103 від 16.06.2016 08:13:09, Рачков
Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
Строк дії: укладено на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Минець Тетяна Віталіївна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2013010941, паспорт громадянина
України, серія та номер: НМ078671, виданий 15.08.2002, видавник:
Менський РВ УМВС УКРАЇНИ в Чернігівській області, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0065 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

948511074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка, землі сільськогосподарського призначення
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Кадастровий номер: 7423087600:06:000:0247
Опис об’єкта: Площа (га): 5.7463
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Семенівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29922507
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 16:45:52

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45126022 від 21.01.2019 10:32:28, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

935992874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0731
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0004
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чернігівський шлях

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 14756880
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2016 11:03:31

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення, серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016, видавник: Менська
міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 29846137 від 01.06.2016 11:31:49, Прус
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Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради, код

ЄДРПОУ: 04061777

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 14757102
Дата, час державної
реєстрації:

27.05.2016 11:03:31

Державний реєстратор: Прус Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016,
видавник: Менська міська рада; Витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ-7402151062015,
виданий 03.08.2015, видавник: відділ Держземагенства у Менському
районі; рішення, серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016, видавник:
Менська міська рада; додаткова угода про продовження оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 29.09.2020, видавник: Менська
міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 29846137 від 01.06.2016 11:31:49, Прус
Тетяна Василівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, 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.): 29.09.2020, Строк: 5р., Дата закінчення дії: 29.09.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код
ЄДРПОУ: 21560766

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Додаткові відомості про
інші речові права:

Земельна ділянка площею 0,0004 га.,

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 56
(п'ятдесят шість) грн.40 коп. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

926546074101

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0964
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0004, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

19.04.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, земельна
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ділянка 91а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 14591373
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.05.2016 10:29:59

Державний реєстратор: Комова Юлія Михайлівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення, серія та номер: б/н, виданий 27.04.2016, видавник: Менська
міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 29684375 від 20.05.2016 13:51:13, Комова
Юлія Михайлівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1/1
Власники: Територіальна громада міста Мена в особі Менської міської ради

Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 14591497
Дата, час державної
реєстрації:

17.05.2016 10:29:59

Державний реєстратор: Комова Юлія Михайлівна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення, серія та номер: б/н, виданий 27.04.2016, видавник: Менська
міська рада; договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
27.04.2016, видавник: Менська міська рада; витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер:
НВ-7402902072016, виданий 19.04.2016, видавник: Відділ
Держгеокадастру у Менському районі

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 29684375 від 20.05.2016 13:51:13, Комова
Юлія Михайлівна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років, додаткові відомості: розмір орендної плати: 10%
нормативної грошової оцінки, що становить 20,78 грн. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код
ЄДРПОУ: 21560766, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ:
04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,004 га для розміщення та експлуатації
об’єктів і споруд телекомунікацій

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

904521874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:1551
Опис об’єкта: Площа (га): 1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

09.02.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ  Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29623604
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:45:25

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44799995 від 22.12.2018 14:52:10, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

904432374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0504
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4407, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

28.01.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ  Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Городищенська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40810001
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 09:52:10

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56897169 від 03.03.2021 08:53:31, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 14205776
Дата, час державної
реєстрації:

18.04.2016 09:49:10

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 15.04.2016,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 29296045 від 18.04.2016 12:02:18, 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: на 7 (сім) років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 8%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство "Сівер-Агро-Маяк", код
ЄДРПОУ: 38067627, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15631, Чернігівська обл., Менський р., с. Городище, вулиця
Набережна, будинок 68

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,4407 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

886521974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0638
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Опис об’єкта: Площа (га): 22.9768
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29447881
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 16:46:52

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44613759 від 14.12.2018 12:00:41, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

886496674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088200:02:000:0639
Опис об’єкта: Площа (га): 6.2223
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Слобідська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 31219898
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 15:57:38

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46513712 від 17.04.2019 12:52:22, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 14854991
Дата, час державної
реєстрації:

03.06.2016 08:39:27

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.05.2016,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області - Менська пересувна шляхово-будівельна механізована
колона агропромислового будівництва; Витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ-
7402609022016, виданий 01.02.2016, видавник: Відділ
Держгеокадастру у Менському районі Чернігівської області; наказ,
Про затвердження документації із землеустрою, серія та номер:
25-3655/14-16-сг, виданий 15.03.2016, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 29940757 від 07.06.2016 16:16:46, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 7 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: Для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Менська пересувна шляхово-будівельна механізована
колона агропромислового будівництва, код ЄДРПОУ: 03582528,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 6,2223 га,
у тому числі рілля площею 6,2223 га. Орендна плата за користування
земельною ділянкою встановлюється у розмірі 8,12 (вісім цілих
дванадцять сотих) % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки у грошовій формі

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

886480174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0330
Опис об’єкта: Площа (га): 18.361, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.02.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

стор. 647 з 896



RRP-4HISA3N4N

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 18.361, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 01.02.2016

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40812835
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:09:37

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56900305 від 03.03.2021 10:19:30, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 15007587
Дата, час державної
реєстрації:

14.06.2016 12:08:37

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.05.2016,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівської
області, видавник: ФГ "Зелений обрій"

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 30088924 від 16.06.2016 15:04:40, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 7 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 18,3610
га, у тому числі рілля площею 18,3610 га, орендна плата за
користування даною земельною ділянкою встановлюється у розмірі
8,08 (вісім цілих вісім сотих) % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки у грошовій формі та складає 37316,55 грн.
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(тридцять сім тисяч триста шістнадцять гривень 55 копійок).

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

884952374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:001:0056
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4531
Цільове призначення: для розміщення та обслуговування автозаправочної станції
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чернігівський шлях,

126

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13864039
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.03.2016 14:01:58

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-V, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 28929206 від 25.03.2016 10:38:51, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 24466315
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2018 12:07:37

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 09.11.2017,
видавник: Менська міська рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39288823 від 22.01.2018 10:08:11, Кезля Валентина
Миколаївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Жасмі-Трейд",
код ЄДРПОУ: 40367160

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, в розмірі 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить
115600,38 грн. на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

867364874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0739
Опис об’єкта: Площа (га): 5.97, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

08.12.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піщанівська,
земельна ділянка 52

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13558149
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2016 14:48:29

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 28590076 від 04.03.2016 10:00:07, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13558335
Дата, час державної
реєстрації:

01.03.2016 16:40:00

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
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управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.01.2016,
видавник: договір, укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28590293 від 04.03.2016 10:05:01, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, додаткові відомості: Орендна плата вноситься
орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік, що складає 93042,45 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка 5,97 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

861154174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0850
Опис об’єкта: Площа (га): 4.4683, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

31.01.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення, для розміщення та
обслуговування виробничих споруд

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 8-го Березня,
земельна ділянка 16

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13455374
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:44:42

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 28472670 від 26.02.2016 14:47:20, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13456322
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:55:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.02.2016,
видавник: договір, укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий 21.02.2017,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28473706 від 26.02.2016 15:08:28, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
144507,93 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Тужик Ігор Юрійович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2721402712, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка 4,4683 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

861101074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0799
Опис об’єкта: Площа (га): 0.214, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення, для розміщення та
обслуговування виробничих споруд сільськогосподарського
призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 8-го Березня,
земельна ділянка 16в

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13454560
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:25:20

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 28471094 від 26.02.2016 14:14:05, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13455026
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:33:36

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.02.2016,
видавник: договір, укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий 21.02.2017,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28472178 від 26.02.2016 14:37:06, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
6920,91 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Тужик Ігор Юрійович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2721402712, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка 0,2140 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

860890574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0847
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2042, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.12.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення, для розміщення та
обслуговування виробничих споруд сільськогосподарського
призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 8-го Березня,
земельна ділянка 16в

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13451172
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:07:46

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 28467659 від 26.02.2016 12:39:23, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13451342
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:12:19

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.02.2016,
видавник: договір, укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий 21.02.2017,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28467903 від 26.02.2016 12:44:36, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
6603,97 грн. в рік
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Тужик Ігор Юрійович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2721402712, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка 0,2042 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

860812374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0798
Опис об’єкта: Площа (га): 1.8671, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення, для розміщення та
обслуговування виробничих споруд сільськогосподарського
призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 8-го Березня, 16Б

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13450005
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 15:38:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 28466046 від 26.02.2016 12:00:34, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13450484
Дата, час державної
реєстрації:

24.02.2016 16:01:17

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.02.2016,
видавник: договір, укладений сторонами; додаткова угода до
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договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий 21.02.2017,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28466763 від 26.02.2016 12:17:46, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
60383,31 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Тужик Ігор Юрійович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2721402712, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка - 1,8671 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

848730474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:05:000:0281
Опис об’єкта: Площа (га): 43.7612, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

05.02.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 0.626, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя: рілля, Площа (га): 0.2865,
Дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя:
рілля, Площа (га): 1.3904, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя: рілля, Площа (га): 32.2355, Дата
державної реєстрації земельної ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя:
сіножаті, Площа (га): 1.2935, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.7185, Дата
державної реєстрації земельної ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя:
сіножаті, Площа (га): 0.436, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.203, Дата
державної реєстрації земельної ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя:
сіножаті, Площа (га): 0.8022, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.02.2016, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.1296, Дата
державної реєстрації земельної ділянки: 05.02.2016

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Волосківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40223899
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:04:24
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56265807 від 22.01.2021 12:20:42, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13253824
Дата, час державної
реєстрації:

11.02.2016 15:33:21

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2012,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.12.2015,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28238995 від 15.02.2016 11:20:18, Маслюк Ігор Григорович,
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: 25 років з 12.09.2012 року, з правом пролонгації, додаткові
відомості: Орендна плата вноситься орендарем у наступних формах
та розмірах - у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири)
відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.
Станом на момент укладання додаткової угоди сума орендної плати,
що вноситься орендарем за використання земельної ділянки складає
35629,18 грн. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЕДАР-АГРО",
код ЄДРПОУ: 38428538

Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля 40,1784 га, сіножаті 3,5828 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

837813474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0072
Опис об’єкта: Площа (га): 9.7979, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

19.11.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,
земельна ділянка 122

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13076156
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2016 09:46:00

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: 28024832 від 01.02.2016 16:37:23, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Поштова, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13076537
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2016 10:56:20

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 18.08.2010,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
продовження (поновлення) договору оренди землі від 18.08.2010
року, серія та номер: бн, виданий 22.10.2015, видавник: угода
укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28025187 від 01.02.2016 16:46:50, Рачков Валерій Юрійович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 5 років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у формі та
розмірі: у грошовій формі в розмірі 8% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік, що складає 320508,90 грн. за один рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Приватне підприємство "Консалтингова фірма "Прометей",
код ЄДРПОУ: 30668980, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
09000, Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Люксембург
Рози, будинок 14

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Поштова, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 9,7979 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

823026074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0874
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9375, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

31.10.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ  Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Довженка, земельна
ділянка 13а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 12840226
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.12.2015 16:56:18

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: 27666508 від 29.12.2015 17:29:14, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
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Номер запису про інше речове право: 12840684
Дата, час державної
реєстрації:

29.12.2015 17:03:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 22.10.2013,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 27667296 від 29.12.2015 17:39:54, 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: на 5 (пять) років, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна плата вноситься
орендарем у грошовій формі в розмірі 5% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік, що складає 41530,31 грн. в рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Менське
автопідприємство 17442", код ЄДРПОУ: 03119641, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Довженка, будинок 13а

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 1,9375 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

801803474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0655
Опис об’єкта: Площа (га): 5.3158, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення, для розміщення та
обслуговування сільськогосподарських будівель і дворів

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піщанівська, 28

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 12474708
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.12.2015 09:09:01

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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:
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Верховна Рада України
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 26966321 від 11.12.2015 09:16:37, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12475763
Дата, час державної
реєстрації:

11.12.2015 09:30:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.12.2013,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26968479 від 11.12.2015 10:01:35, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, додаткові відомості: Орендна плата вноситься
орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік, що складає 45681,95 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 5,3158 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

792769874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0935
Опис об’єкта: Площа (га): 96.2937, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

02.07.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 96.2937, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 02.07.2015

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29623262
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 09:38:51

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44799634 від 22.12.2018 14:42:47, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

790765674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0513
Опис об’єкта: Площа (га): 75.5855, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 75.5855, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30087074
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 11:38:54

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
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видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45304023 від 31.01.2019 12:54:36, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12291830
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2015 18:23:31

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400010, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26612332 від 30.11.2015 18:27:05, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ
МИРУ, будинок 14

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 75,5855 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

790313274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0406
Опис об’єкта: Площа (га): 30.7525, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК
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Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 30.7525, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29939325
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 14:37:20

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45143785 від 22.01.2019 09:14:01, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12285065
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2015 14:53:00

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400013, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26598887 від 30.11.2015 15:01:42, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл.,
Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна, будинок 36
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 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 30,7525 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

790144074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0392
Опис об’єкта: Площа (га): 26.9855, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 26.9855, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29938930
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 14:28:41

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45143349 від 22.01.2019 08:53:57, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12283405
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2015 13:06:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400012, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26595459 від 30.11.2015 14:16:14, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 26,9855 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

790084774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0518
Опис об’єкта: Площа (га): 21.8452, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 21.8452, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30091372
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 12:29:39

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45308411 від 31.01.2019 15:17:38, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12280836
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2015 12:24:53

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400005, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26589993 від 30.11.2015 12:31:18, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ
МИРУ, будинок 14

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 21,8452 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789928674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:05:000:0405
Опис об’єкта: Площа (га): 32.698, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 32.698, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010
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Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29870334
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2019 10:02:21

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45069434 від 16.01.2019 12:01:48, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12278400
Дата, час державної
реєстрації:

30.11.2015 11:12:47

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400011, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26584675 від 30.11.2015 11:17:33, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

 Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
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будинок 36
Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 32,698 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789873274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0511
Опис об’єкта: Площа (га): 23.0139, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центр ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29904741
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 09:06:01

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45106969 від 18.01.2019 11:34:16, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789700874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0520
Опис об’єкта: Площа (га): 88.1102, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30093501
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 14:26:13

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45310838 від 31.01.2019 16:20:07, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12274064
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2015 17:35:49

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400007, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26575944 від 29.11.2015 17:40:28, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ
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МИРУ, будинок 14
Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 88,1102 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789648874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0516
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4022, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 2.4022, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30090651
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 12:22:45

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45307472 від 31.01.2019 14:49:39, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12273979
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2015 17:01:33

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400003, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
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до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26575799 від 29.11.2015 17:07:14, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ
МИРУ, будинок 14

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 2,4022 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789643474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0512
Опис об’єкта: Площа (га): 8.8172, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 8.8172, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30091823
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 12:45:06

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45309116 від 31.01.2019 15:36:00, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12273016
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2015 11:24:21

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400008, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26574097 від 29.11.2015 11:28:21, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ
МИРУ, будинок 14

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 8,8172 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789639574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0515
Опис об’єкта: Площа (га): 15.2972, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 15.2972, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010
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Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30089840
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 11:51:28

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45307107 від 31.01.2019 14:37:06, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12272917
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2015 10:48:48

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400002, виданий
26.01.2010, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі від 26.01.2010, серія та номер: бн, виданий
20.08.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26573945 від 29.11.2015 10:52:43, 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: на 25 (двадцять п'ять) років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у грошовій
формі безготівково у розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарський кооператив "КУКОВИЦЬКИЙ", код
ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15655, Чернігівська обл., Менський р., с. Куковичі, вулиця Леніна,
будинок 36

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
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області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ
МИРУ, будинок 14

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 15,2972 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

789633974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:07:000:0519
Опис об’єкта: Площа (га): 43.1541, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.01.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 43.1541, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 26.01.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30092754
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2019 12:51:57

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45310026 від 31.01.2019 15:59:38, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

773431574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:04:000:0132
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Опис об’єкта: Площа (га): 25.5533, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
04.09.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 18.4211, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 04.09.2015, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га):
1.8905, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 04.09.2015, Вид
угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.4039, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 04.09.2015, Вид угіддя: пасовища, Площа (га):
4.8378, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 04.09.2015

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Городищенська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809545
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:32:44

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56896604 від 03.03.2021 08:31:35, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 13631055
Дата, час державної
реєстрації:

09.03.2016 12:21:55

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 25.02.2016,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28669190 від 11.03.2016 10:00:39, 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: на 7 (сім) років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата складає 26963,59 грн. (двадцять шість тисяч девятсот
шістдесят три гривні 59 коп.)
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство Ковбаси Віктора Олеговича, код
ЄДРПОУ: 21401022, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15631, Чернігівська обл., Менський р., с. Городище, вулиця Яцухна
В., будинок 24

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 25,5533 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

770738174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0507
Опис об’єкта: Площа (га): 6.29, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для розміщення об'єктів підприємства по племінній справі і
штучному осіменінню сільськогосподарських тварин

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева, 85а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 11954734
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2015 11:49:42

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 25961835 від 09.11.2015 12:08:18, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 11955424
Дата, час державної
реєстрації:

09.11.2015 12:23:20

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 040784400257, виданий
01.02.2007, видавник: Менський районний відділ ДЗК; додаткова
угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
10.09.2015, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 25963115 від 09.11.2015 12:29:11, Маслюк Ігор Григорович,
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: 49 років з 01.02.2007 року, з правом пролонгації, додаткові
відомості: орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у
грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік, що складає 13609,78 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ",
код ЄДРПОУ: 00709721, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева,
будинок 85А

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

під господарськими будівлями і дворами - 0,6644 га, під
господарськими шляхами і прогонами - 2,0631 га, рілля - 1,8316 га,
сіножаті - 1,7309 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

760100474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0112
Опис об’єкта: Площа (га): 35.7788, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.09.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 35.7788, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 15.09.2015

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Данилівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40306252
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 14:45:41

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
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Чернігівської області
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56353715 від 28.01.2021 14:11:31, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

759832274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0111
Опис об’єкта: Площа (га): 11.428, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.09.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держгеокадастру у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 11.428, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 15.09.2015

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Данилівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40316262
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:34:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56364653 від 29.01.2021 09:16:38, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

746955974230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0094
Опис об’єкта: Площа (га): 17.826, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

16.07.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 0.7608, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 16.07.2007, Вид угіддя: рілля, Площа (га): 16.1224,
Дата державної реєстрації земельної ділянки: 16.07.2007, Вид угіддя:
пасовища, Площа (га): 0.9428, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 16.07.2007

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Данилівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40316725
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:36:56

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56365290 від 29.01.2021 09:34:46, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 11551523
Дата, час державної
реєстрації:

10.10.2015 09:38:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 040784400001, виданий
16.07.2007, видавник: Менський районний відділ ДЗК; додаткова
угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
10.10.2015, видавник: угода між сторонами; додаткова угода до
договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
19.04.2019, видавник: угода між сторонами; наказ, про внесення змін
до договору оренди землі, серія та номер: 25-2249/14-19-сг, виданий
28.03.2019, видавник: Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській обл.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 25189077 від 10.10.2015 09:47:03, Маслюк Ігор Григорович,
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: 30 років з 16.07.2007 року, з правом пролонгації, додаткові
відомості: Орендна плата вноситься орендарем у наступних формах
та розмірах - у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири)
відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.
Станом на момент укладання додаткової угоди сума орендної плати,
що вноситься орендарем за використання земельної ділянки складає
17983 грн. 23 коп. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Прищепа Володимир Федорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2053020351, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка 17,8260 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

736914674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0735
Опис об’єкта: Площа (га): 28.4146, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

28.10.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ  Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 28.4146, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 28.10.2013

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29907140
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 11:00:23

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45109511 від 18.01.2019 12:36:07, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

736653174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0752
Опис об’єкта: Площа (га): 45.2179, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.06.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ  Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 45.2179, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 17.06.2015

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29827159
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 13:33:01

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: 27092018; Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність, серія
та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник: 27092018

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45022834 від 11.01.2019 15:45:10, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

736570174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0749
Опис об’єкта: Площа (га): 37.9579, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.06.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
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ділянки: відділ  Держземагентства у Менському районі
Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 37.9579, Дата державної реєстрації

земельної ділянки: 17.06.2015
Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29826545
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 13:15:15

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: Головне управління держгеокадастру у
Чернігівській області; акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45022503 від 11.01.2019 15:33:06, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

736270874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0747
Опис об’єкта: Площа (га): 34.2841, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.06.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 34.2841, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 17.06.2015

Цільове призначення: для сінокосіння і випасання худоби
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29826701
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

09.01.2019 13:25:44
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Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-9589/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління держгеокадастру у Чернігівській
області; акт приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із державної у комунальну
власність, серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська
міська рада та Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45022693 від 11.01.2019 15:39:48, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

726372374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0489
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0911, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.02.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування адміністративних будівель
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 106а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 11196487
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2015 12:39:07

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 24475593 від 16.09.2015 14:15:43, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 11198169
Дата, час державної
реєстрації:

16.09.2015 15:00:04

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400002, виданий
12.02.2010, видавник: Менський реєстраційний відділ ДЗК; додаткова
угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
23.12.2014, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 24479136 від 16.09.2015 15:04:50, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає
1531,30 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК, код
ЄДРПОУ: 05579789, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,
будинок 36/1

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка загальною площею 0,0911 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

706232274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0294
Опис об’єкта: Площа (га): 211.2
Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 211.2
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40796241
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2021 16:47:33

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56882370 від 02.03.2021 12:31:36, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10855434
Дата, час державної
реєстрації:

19.08.2015 11:48:18

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004000642, виданий
18.05.2011, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 19.08.2015, видавник: угода між сторонами; наказ, серія та
номер: 25-3487/14-15-сг, виданий 22.04.2015, видавник: Головне
управління Держземагентства у Чернігівській області; додаткова
угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
01.07.2020, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 23775509 від 19.08.2015 12:07:27, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, 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.): 18.05.2011, Строк: 11р., Дата закінчення дії: 18.05.2022, з
правом пролонгації, додаткові відомості: Орендна плата вноситься
орендарем у наступних формах та розмірах - у грошовій формі
безготівково, у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРПОРАЦІЯ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА", код ЄДРПОУ: 24839440,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський район, місто Мена, ВУЛ.ГАСТЕЛЛО, будинок 4

Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля 211,2000 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

706128074230
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:04:000:0025
Опис об’єкта: Площа (га): 147.4606, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

18.05.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 147.4606, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 18.05.2011

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40796075
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.02.2021 16:44:21

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56882138 від 02.03.2021 12:25:52, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10853463
Дата, час державної
реєстрації:

19.08.2015 10:56:13

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004000642, виданий
18.05.2011, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 19.08.2015, видавник: угода між сторонами; додаткова угода
до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.07.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 23771267 від 19.08.2015 11:02:08, Маслюк Ігор Григорович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, 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.): 18.05.2011, Строк: 11р., Дата закінчення дії: 18.05.2022, з
правом пролонгації, додаткові відомості: Орендна плата вноситься
орендарем у наступних формах та розмірах - у грошовій формі
безготівково, у розмірі 12відсотки від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРПОРАЦІЯ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА", код ЄДРПОУ: 24839440,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський район, місто Мена, ВУЛ.ГАСТЕЛЛО, будинок 4

Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля 147,4604 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

706036774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:04:000:0610
Опис об’єкта: Площа (га): 9.2543, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

07.04.2006, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 9.2543, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 07.04.2006

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Дягівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29964695
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.01.2019 09:58:00

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45171140 від 23.01.2019 12:01:20, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10852495
Дата, час державної
реєстрації:

19.08.2015 10:20:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 30.01.2006,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
поновлення договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий
18.03.2016, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 23769019 від 19.08.2015 10:26:30, 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: на 7 (сім) років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі безготівково, у
розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на
рік. Станом на момент укладання додаткової угоди сума орендної
плати, що вноситься орендарем за використання земельної ділянки
складає 19063 грн. 28 коп.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Селянське (фермерське) господарство "УРОЖАЙНЕ"
Ноздрачова Миколи Васильовича, код ЄДРПОУ: 14249453, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Воровського, будинок 38

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 9,2543 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

700180774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0002
Опис об’єкта: Площа (га): 172.2662, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 172.2662, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 01.02.2007

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40816263
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 12:31:22

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56904044 від 03.03.2021 11:41:46, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10752475
Дата, час державної
реєстрації:

11.08.2015 12:15:55

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 23.01.2007,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди земельної ділянки від 23 січня 2007 року, серія та
номер: бн, виданий 15.02.2012, видавник: угода укладена сторонами;
додаткова угода до договору оренди землі від 23 січня 2007 року,
серія та номер: бн, виданий 24.07.2015, видавник: угода укладена
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 23565059 від 11.08.2015 12:23:46, 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: на 49 (сорок дев'ять) років, з правом пролонгації, додаткові
відомості: орендна плата вноситься орендарем у наступних формах
та розмірах - у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири)
відсотки від нормативної грошової оцінки на рік. Станом на момент
укладання цієї додаткової угоди сума орендної плати складає 140254
грн. 47 коп.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ",
код ЄДРПОУ: 00709721, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева,
будинок 85А

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 172,2662 га.
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

700016374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0242
Опис об’єкта: Площа (га): 69.8529, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.02.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 69.8529, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 01.02.2007

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Блистівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29473397
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 09:33:38

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44640212 від 17.12.2018 09:29:12, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

692842474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:03:000:0725
Опис об’єкта: Площа (га): 33.6302, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.05.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 33.6302, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 30.05.2012
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Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Волосківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40228675
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:13:28

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56270874 від 22.01.2021 14:52:01, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10628652
Дата, час державної
реєстрації:

31.07.2015 11:14:08

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004001465, виданий
30.05.2012, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер:
742300001004033, виданий 31.10.2012, видавник: відділ
Держкомзему у Менському районі; додаткова угода до договору
оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 31.07.2015, видавник:
угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 23306427 від 31.07.2015 11:23:58, Маслюк Ігор Григорович,
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: 15 років з 30.05.2012, з правом пролонгації, з правом
передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: Орендна плата
вноситься орендарем у наступних формах та розмірах - у грошовій
формі безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на рік. Станом на момент
укладення цієї додаткової угоди сума орендної плати, що вноситься
орендарем за використання земельної ділянки складає 27380 грн. 80
коп. на рік
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУТЕНКОВЕ", код
ЄДРПОУ: 38282125, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15670, Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Леніна,
будинок 34

Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля 33,6302 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

692737274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:07:000:0150
Опис об’єкта: Площа (га): 58.3893, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.05.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 58.3893, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 30.05.2012

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Волосківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40228256
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 16:05:33

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56270459 від 22.01.2021 14:40:56, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10626610
Дата, час державної
реєстрації:

31.07.2015 10:13:49
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004001466, виданий
30.05.2012, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер:
742300004004035, виданий 31.10.2012, видавник: відділ
Держкомзему у Менському районі; додаткова угода до договору
оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 31.07.2015, видавник:
угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 23302563 від 31.07.2015 10:26:32, Маслюк Ігор Григорович,
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: 15 років з 30.05.2012, з правом пролонгації, з правом
передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: Орендна плата
вноситься орендарем у наступних формах та розмірах - у грошовій
формі безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на рік. Станом на момент
укладення цієї додаткової угоди сума орендної плати, що вноситься
орендарем за використання земельної ділянки складає 47782 грн 64
коп. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУТЕНКОВЕ", код
ЄДРПОУ: 38282125, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15670, Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова, вулиця Леніна,
будинок 34

Опис об’єкта іншого
речового права:

рілля 58,3893 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

684659574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0505
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5802, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

25.07.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 1.5802, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 25.07.2007

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р.
Додаткові відомості: земельна ділянка розташована на території Менської міської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29625735
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 10:37:13

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44802221 від 22.12.2018 15:53:27, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

684470974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0504
Опис об’єкта: Площа (га): 2.32, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

21.06.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Індустріальна,

земельна ділянка 17
Додаткові відомості: земельна ділянка розташована на території Менської міської ради

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29642179
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.12.2018 15:31:33

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44820222 від 26.12.2018 10:11:25, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

680476874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0132
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1702, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.07.2006, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: Для розміщення та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піонерська,

земельна ділянка 22

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 10415331
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

15.07.2015 12:15:32

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: 22870971 від 15.07.2015 12:36:46, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

669551574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:03:000:0502
Опис об’єкта: Площа (га): 50, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.01.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської

стор. 696 з 896



RRP-4HISA3N4N

області
Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 50, Дата державної реєстрації

земельної ділянки: 27.01.2012
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Городищенська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40810378
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 10:04:54

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56897614 від 03.03.2021 09:07:54, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10230030
Дата, час державної
реєстрації:

01.07.2015 10:06:53

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004000015, виданий
27.01.2012, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода,
серія та номер: 742300004000258, виданий 23.03.2012, видавник:
угода укладена сторонами; додаткова угода, серія та номер: б/н,
виданий 22.06.2015, видавник: угода укладена сторонами; Наказ
Головного Управління Держгеокадастру у Чернігівській області,
серія та номер: 25-7125/14-16-сг, виданий 13.05.2016, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області;
Додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 30.05.2016, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області - ФГ "Сівер-Агро-Маяк"

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22485765 від 01.07.2015 10:19:25, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах
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- у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від
нормативної грошової оцінки на рік. Станом на момент укладення
додаткової угоди сума орендної плати, що вноситься орендарем за
використання земельної ділянки складає 35916,82 грн. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІВЕР-АГРО-МАЯК",
код ЄДРПОУ: 38067627

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 50,0 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

669290174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082500:04:000:0130
Опис об’єкта: Площа (га): 18, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.11.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 18, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 30.11.2012

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Городищенська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40809621
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 08:38:15

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56896709 від 03.03.2021 08:36:15, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10226047
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Дата, час державної
реєстрації:

30.06.2015 17:05:33

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004004481, виданий
30.11.2012, видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода,
серія та номер: б/н, виданий 15.06.2015, видавник: угода укладена
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22476635 від 30.06.2015 17:16:53, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 20 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах
- у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від
нормативної грошової оцінки на рік. Станом на момент укладення
додаткової угоди сума орендної плати, що вноситься орендарем за
використання земельної ділянки складає 14730,22 грн. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Ковбаса Дмитро Вікторович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3070412695, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 18,0 га у
тому числі сільськогосподарські угіддя (рілля) 18.0 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

663582474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0652
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6567
Цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 1- го Травня, 150И

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 10127441
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.06.2015 12:50:54

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: 245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 22268005 від 22.06.2015 12:54:27, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10131014
Дата, час державної
реєстрації:

22.06.2015 14:57:01

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 02.11.2011,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 31.12.2014, видавник: угода укладена сторонами;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: бн,
виданий 30.01.2017, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22275423 від 22.06.2015 15:18:08, Шурда Лідія Миколаївна,
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: на 10 (десять) років, з правом пролонгації, з правом
передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна плата
вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі в розмірі
3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що
складає 17698,45 грн за один рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕНСЬКИЙ
АГРАРНИК", код ЄДРПОУ: 37505307, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена,
вулиця 1- го Травня, будинок 150и

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,6567 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

657161174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0861
Опис об’єкта: Площа (га): 62.7177, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 62.7177, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 01.11.2013
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Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29906048
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 10:35:39

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45108416 від 18.01.2019 12:06:07, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10018548
Дата, час державної
реєстрації:

12.06.2015 15:03:49

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 12.06.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 03.08.2015,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 10.07.2020, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22037131 від 12.06.2015 15:15:03, Маслюк Ігор Григорович,
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: 13.06.2035, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься в грошовій формі в розмірі 8 (вісім)
відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

656918174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0860
Опис об’єкта: Площа (га): 16.8831, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.10.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29912231
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 12:06:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45114853 від 18.01.2019 15:15:08, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10014221
Дата, час державної
реєстрації:

12.06.2015 12:36:40

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 12.06.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 10.07.2020,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22028494 від 12.06.2015 12:46:01, Маслюк Ігор Григорович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
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Чернігівської області, Чернігівська обл.
Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 13.06.2035, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8
(вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
за рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

656592974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0211
Опис об’єкта: Площа (га): 14.777, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

03.04.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 0.2467, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 03.04.2015, Вид угіддя: рілля, Площа (га): 4.0395,
Дата державної реєстрації земельної ділянки: 03.04.2015, Вид угіддя:
рілля, Площа (га): 10.0048, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 03.04.2015, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.486, Дата
державної реєстрації земельної ділянки: 03.04.2015

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Волосківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40224855
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:32:27

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56266799 від 22.01.2021 12:51:45, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10008497
Дата, час державної
реєстрації:

12.06.2015 09:45:51

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 03.06.2015,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22016478 від 12.06.2015 10:03:49, Маслюк Ігор Григорович,
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: 15 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах
- у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік. Станом на
момент укладення договору сума орендної плати складає 13103 грн.
92 коп. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Бурка Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2475408753, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 14,7770
га, в тому числі рілля 14,2910 га та сіножаті 0,4860 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

649821974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:04:000:0210
Опис об’єкта: Площа (га): 10, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

03.04.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 10, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 03.04.2015

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Волосківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40227816
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 15:56:28

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56269997 від 22.01.2021 14:29:01, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 10003451
Дата, час державної
реєстрації:

11.06.2015 16:33:16

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 03.06.2015,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22005668 від 11.06.2015 16:41:29, Маслюк Ігор Григорович,
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: 15 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах
- у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік. Станом на
момент укладення цього договору сума орендної плати складає 10198
грн. 60 коп.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Бурка Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2475408753, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 10,0000
га, в тому числі рілля 10,0000 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

639381374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0347
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0168, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.03.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: менський виробничий відділ ЧРФДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, 96

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9717798
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.05.2015 15:15:07

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: 21416476 від 19.05.2015 15:21:19, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38972810
Дата, час державної
реєстрації:

29.10.2020 15:12:08

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 10.07.2020,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54913716 від 03.11.2020 09:16:02, 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.): 10.07.2020, Строк: 5р., Дата закінчення дії: 10.07.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Савченко Олександр Олександрович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2050910752, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0168 га
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

639066174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0184
Опис об’єкта: Площа (га): 0.6146, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

20.08.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий віідділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піонерська, 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9712603
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.05.2015 12:03:20

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: 21405781 від 19.05.2015 12:15:53, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9713559
Дата, час державної
реєстрації:

19.05.2015 12:37:41

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
внесення змін до договору оренди землі від 30.04.2014 р. Номер
документа: б/н, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник:
угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21407497 від 19.05.2015 12:43:20, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій формі в
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік,
що складає 49961,48 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОТОРГОВИЙ ДІМ - МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код
ЄДРПОУ: 01787195

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,6146 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

638758674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0185
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0755, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

20.08.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піонерська, 2

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9707747
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.05.2015 09:29:08

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: 21394972 від 19.05.2015 09:36:57, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9708530
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Дата, час державної
реєстрації:

19.05.2015 09:53:01

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
внесення змін до договору оренди землі від 30.04.2014 р., серія та
номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21396851 від 19.05.2015 10:12:34, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій формі в
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік,
що складає 6104,31 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОТОРГОВИЙ ДІМ - МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код
ЄДРПОУ: 01787195

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0755 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

638347374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0346
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0728, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.03.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Воровського, 68

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9701051
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2015 14:37:13

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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 21379406 від 18.05.2015 14:42:44, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9702238
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2015 15:25:13

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21382906 від 18.05.2015 15:35:51, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій формі в
розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в
рік, що складає 6598,59 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОТОРГОВИЙ ДІМ - МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код
ЄДРПОУ: 01787195

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0728 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

638025674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0263
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0369, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.03.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева, 51

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9695803
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2015 11:24:48

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: 21369506 від 18.05.2015 11:31:15, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9697567
Дата, час державної
реєстрації:

18.05.2015 12:11:59

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21372656 від 18.05.2015 12:20:13, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій формі в
розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в
рік, що складає 4116,21 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОТОРГОВИЙ ДІМ - МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код
ЄДРПОУ: 01787195

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0369 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

629089674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0264
стор. 711 з 896



RRP-4HISA3N4N

Опис об’єкта: Площа (га): 0.0483, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
11.03.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сидоренка, 11

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9548094
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

30.04.2015 14:39:18

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 21059050 від 30.04.2015 15:02:22, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9549166
Дата, час державної
реєстрації:

30.04.2015 15:16:35

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21060934 від 30.04.2015 15:34:34, Маслюк Ігор Григорович,
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: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формі в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 5387,87 грн. в рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОТОРГОВИЙ ДІМ - МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код
ЄДРПОУ: 01787195

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0483 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

625831774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:001:0151
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0317, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.03.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Щорса, 26

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9492738
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

27.04.2015 11:31:08

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: 20944268 від 27.04.2015 11:51:00, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9496005
Дата, час державної
реєстрації:

27.04.2015 12:30:09

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20950763 від 27.04.2015 14:13:23, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: в
оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0317 га

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОТОРГОВИЙ ДІМ - МЕНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМ", код
ЄДРПОУ: 01787195

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формі в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 2873,29 грн. в рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

621228574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0843
Опис об’єкта: Площа (га): 12.5377, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

14.10.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 12.5377, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 14.10.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30245301
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.02.2019 09:09:26

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45472551 від 12.02.2019 09:03:14, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9420729
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Дата, час державної
реєстрації:

20.04.2015 14:40:32

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 041084400006, виданий
14.10.2010, видавник: Менський районний відділ ДЗК; додаткова
угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
17.04.2015, видавник: угода між сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 03.08.2015,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 10.07.2020, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20783960 від 20.04.2015 14:57:48, Маслюк Ігор Григорович,
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: 15.10.2030, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 8
(вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
за рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

620804774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0862
Опис об’єкта: Площа (га): 112.7627, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

14.10.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 112.7627, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 14.10.2010

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29905478
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 10:11:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
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Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45107766 від 18.01.2019 11:51:14, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9414292
Дата, час державної
реєстрації:

17.04.2015 16:28:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 19.11.2009,
видавник: сторони договору; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 17.04.2015, видавник: угода між
сторонами; додаткова угода до договору оренди землі, серія та
номер: б/н, виданий 03.08.2015, видавник: угода між сторонами;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 10.07.2020, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20768827 від 20.04.2015 08:44:40, Маслюк Ігор Григорович,
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: 20.11.2029, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься у грошовій формі в розмірі 8 (вісім)
відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

620692574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083000:04:000:0110
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Опис об’єкта: Площа (га): 61.5737, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
25.11.2005, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 61.5737, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 25.11.2005

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Данилівська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40317218
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.01.2021 15:40:51

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56365778 від 29.01.2021 09:48:20, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9407396
Дата, час державної
реєстрації:

17.04.2015 15:18:39

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 040584400001, виданий
25.11.2005, видавник: Менський районний відділ ДЗК; додаткова
угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
17.04.2015, видавник: угода між сторонами; наказ, серія та номер:
29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник: Головне управління
Держгеокадастру в Чернігівській області; акт приймання-передачі
нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області та
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20755554 від 17.04.2015 15:27:03, Маслюк Ігор Григорович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 49 років з 25.11.2005, з правом пролонгації, додаткові
відомості: Орендна плата вноситься орендарем у наступних формах
та розмірах - у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 (чотири)
відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Свердлова, будинок 28

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 61,5737
га, в тому числі рілля 61,5737 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

619514974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423082000:05:000:0289
Опис об’єкта: Площа (га): 37.8276, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.02.2005, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Волосківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40222707
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.01.2021 12:57:24

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56264449 від 22.01.2021 11:44:09, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9387692
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Дата, час державної
реєстрації:

16.04.2015 11:01:43

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 09.04.2015,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20714169 від 16.04.2015 11:32:28, 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: на 7 (сім) років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах:
у грошовій формі безготівково, у розмірі 4 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на рік. станом на момент
укладання цього договору сума орендної плати, що вноситься
орендарем за використання земельної ділянки складає 39685,73 грн.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Фермерське господарство "Петрово", код ЄДРПОУ:
14249476, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 37,8276 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

609775174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0681
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0829, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

14.11.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування сільськогосподарських будівель і
дворів

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піонерська, 1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9234219
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

31.03.2015 11:41:09

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:
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Верховна Рада України
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 20396419 від 31.03.2015 11:46:44, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9239059
Дата, час державної
реєстрації:

31.03.2015 12:31:07

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 29.04.2011,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 31.12.2014, видавник: угода укладена сторонами;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: бн,
виданий 31.01.2017, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20404749 від 31.03.2015 14:25:49, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься Орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 2538,05 грн. за один рік, 
Строк дії: 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 66

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0829 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

609519774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0617
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2869, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

16.03.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області
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Цільове призначення: для розміщення та обслуговування сільськогосподарських будівель і
дворів

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, 76

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9230490
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

31.03.2015 09:25:14

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 20388356 від 31.03.2015 09:37:29, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9232228
Дата, час державної
реєстрації:

31.03.2015 10:21:02

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004000197, виданий
16.03.2012, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 31.01.2014, видавник: угода між сторонами; додаткова угода
про продовження (поновлення) договору оренди землі, серія та
номер: бн, виданий 31.01.2017, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20392377 від 31.03.2015 10:49:07, Маслюк Ігор Григорович,
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: на 10 (десять) років, з моменту державної реєстрації
договору оренди землі, з правом пролонгації, додаткові відомості:
Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій
формі у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 11448,40 грн. за один рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Титаренка
Сергія, будинок 66

стор. 721 з 896



RRP-4HISA3N4N

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2869 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

603359174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0376
Опис об’єкта: Площа (га): 18.6002, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

04.10.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Менському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 18.6002, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 04.10.2019

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40811394
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 10:53:50

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56898771 від 03.03.2021 09:40:31, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9636171
Дата, час державної
реєстрації:

13.05.2015 08:58:31

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 07.05.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 17.03.2020,
видавник: угода укладена сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21246413 від 13.05.2015 09:19:06, Маслюк Ігор Григорович,
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: 14 років, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм
(суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 66

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 18,6002
га, в тому числі рілля 18,6002 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

603033074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0324
Опис об’єкта: Площа (га): 31.2907, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.02.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 31.2907, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 23.02.2015

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40810881
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 10:41:27

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56898197 від 03.03.2021 09:24:54, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
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реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9636666
Дата, час державної
реєстрації:

13.05.2015 09:43:48

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 07.05.2015,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21247913 від 13.05.2015 09:51:50, Маслюк Ігор Григорович,
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: 14 років, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм
(суборенду), додаткові відомості: Орендна плата справляється у
грошовій формі. За результатами земельних торгів: орендна плата
складає 24777,77 грн, відсоток від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для розрахунку орендної плати складає 4,1%

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 66

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 31,2907
га, в тому числі рілля 31,2907 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

600952674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0531
Опис об’єкта: Площа (га): 16.1872, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.08.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Стольненська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29474876
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 10:44:09

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

Наказ "Про передачу земельних ділянок державної власності у
комунальну власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області; акт приймання-передачі нерухомого майна,
серія та номер: б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська
рада

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44641957 від 17.12.2018 10:06:34, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

600866574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:10:000:0666
Опис об’єкта: Площа (га): 15.8821, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.08.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Стольненська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29480953
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:29:46

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44648282 від 17.12.2018 11:59:21, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

600490674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0530
Опис об’єкта: Площа (га): 25, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.08.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Стольненська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29474543
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 10:02:03

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44641561 від 17.12.2018 09:58:25, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

600298474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:05:000:0528
Опис об’єкта: Площа (га): 6.6045, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

17.08.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Стольненська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29447064
Тип права власності: Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:

12.12.2018 16:41:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44612375 від 14.12.2018 11:37:22, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

599547374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1542
Опис об’єкта: Площа (га): 96.0005, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

13.02.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 96.0005, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 13.02.2009

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Стольненська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30973343
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.03.2019 10:12:36

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46252482 від 02.04.2019 10:19:51, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
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Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9089487
Дата, час державної
реєстрації:

18.03.2015 15:23:58

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 13.02.2009,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 17.03.2015, видавник: угода укладена сторонами;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 21.08.2015, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 20095962 від 18.03.2015 15:38:31, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 20 років, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм
(суборенду), додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем
у наступних формах та розмірах : у грошовій формі безготівково, у
розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки на рік. Станом на момент укладення додаткової
угоди сума орендної плати, що вноситься орендарем за використання
земельної ділянки складає 95629,06 грн.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ", код ЄДРПОУ: 03797482

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 96,0005 га,
у тому числі рілля 96,0005 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

579520974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0458
Опис об’єкта: Площа (га): 0.126, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

20.08.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Воровського, 4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8801184
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.02.2015 11:33:21

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: 19495496 від 20.02.2015 11:50:36, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 8804551
Дата, час державної
реєстрації:

20.02.2015 13:57:32

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 23.12.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 29.01.2020, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 19501884 від 20.02.2015 13:59:00, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 29.01.2025, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК",
код ЄДРПОУ: 00383260, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1260 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

573516274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:04:000:0446
Опис об’єкта: Площа (га): 25.7662, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
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21.11.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 25.7662, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 21.11.2014

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Осьмаківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29481740
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 11:40:46

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44649074 від 17.12.2018 12:15:47, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

570144674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0822
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0027, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

04.09.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ  Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування приміщення відділення банку
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Червоноармійська,

земельна ділянка 1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8668383
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

10.02.2015 09:28:51

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
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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: 19211811 від 10.02.2015 10:37:11, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 8670666
Дата, час державної
реєстрації:

10.02.2015 10:03:59

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 18.09.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 19216941 від 10.02.2015 11:51:57, 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: на 10 (десять) років, додаткові відомості: орендна плата
вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
241,14 грн. в рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль",
код ЄДРПОУ: 14305909, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0027 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

560716774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0041
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1456, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

07.12.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
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ділянки: Менський виробний відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК
Цільове призначення: для розміщення та обслуговування СТО
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Красіна, 6

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8532690
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2015 09:12:38

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: 18930570 від 29.01.2015 09:26:55, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 8533644
Дата, час державної
реєстрації:

29.01.2015 09:42:11

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.10.2009,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 23.12.2014, видавник: угода укладена сторонами;
додаткова угода про продовження договору оренди землі, серія та
номер: б/н, виданий 26.11.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 18932038 від 29.01.2015 09:57:29, Шурда Лідія Миколаївна,
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: 15 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФОП Довгий М.О., реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 2382510617, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формі в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 51144.33. грн. в рік
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

560436474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0045
Опис об’єкта: Площа (га): 0.042, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

07.12.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування магазину
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, 61А

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8528873
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2015 15:21:35

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: 18922575 від 28.01.2015 16:32:23, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 8529997
Дата, час державної
реєстрації:

28.01.2015 16:59:58

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 16.09.2009,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 23.12.2014, видавник: угода укладена сторонами;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 26.11.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 18924649 від 28.01.2015 17:08:14, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

стор. 733 з 896



RRP-4HISA3N4N

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФОП Довгий М.О., реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 2382510617, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формів розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 14753,17 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

551325374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0834
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4099, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

24.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування собору
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Черняхівського, 19а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8408586
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2015 08:29:43

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 18674463 від 17.01.2015 08:48:07, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

549240674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0930
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2879, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.06.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів нерухомого майна
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, 4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8380184
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.01.2015 15:21:21

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 18616114 від 14.01.2015 15:26:45, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 8381251
Дата, час державної
реєстрації:

14.01.2015 15:52:04

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 07.10.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 18617858 від 14.01.2015 16:02:04, Маслюк Ігор Григорович,
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: 5 років, з правом пролонгації, додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій формі в
розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік,
що складає 30755,05 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРПОРАЦІЯ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА", код ЄДРПОУ: 24839440,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, будинок 4

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
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країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,2879 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

545714174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0678
Опис об’єкта: Площа (га): 8.8279, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

09.02.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Цільове призначення: Для розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 1- го Травня,
земельна ділянка 150

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 8333745
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

05.01.2015 09:00:22

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: 18513285 від 05.01.2015 09:23:36, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

524411474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088501:01:001:0088
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7413, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
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06.10.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с. Стольне, вулиця Коцюбинського,
12

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 26157274
Дата, час державної
реєстрації:

14.05.2018 16:28:41

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, 11 сесія 7 скликання,
серія та номер: 56, виданий 27.02.2018, видавник: Менська міська
рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 41107815 від 16.05.2018 10:08:46, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право постійного користування земельною ділянкою

Зміст, характеристика
іншого речового права:

земельна ділянка надана в постійне користування для обслуговування
будівель територіального центру соціального обслуговування

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач: Комунальна установа "Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 41878125, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі виконавчого директора - Гончар Наталії
Вікторівни

 Власник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,7413 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

511273474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0637
Опис об’єкта: Площа (га): 0.728, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.06.2006, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена
Додаткові відомості: автошлях Чернігів-Грем'яч (км 65+100 праворуч)

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7830125
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2014 11:08:22

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: 17493451 від 26.11.2014 11:40:25, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 12358446
Дата, час державної
реєстрації:

04.12.2015 08:44:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 24.11.2015,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
внесення змін до договору оренди землі від 24.11.2015 року, серія та
номер: б/н, виданий 22.08.2018, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26741372 від 04.12.2015 08:50:47, 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: на 10 (десять) років, з правом пролонгації, з правом
передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна плата
за землю, яка визначена за результатами торгів, вноситься Орендарем
у грошовій формі у розмірі 10,2 % нормативної грошової оцінки
земельної ділянки у сумі 67298,20 грн. за рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю
"УТН-ЧЕРНІГІВ", код ЄДРПОУ: 32818301, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 14020, Чернігівська обл., м. Чернігів,
вулиця Малиновського, будинок 30-А

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,728 га.
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

505976374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0146
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0029, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

23.07.2010, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для комерційного використання
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева, земельна

ділянка 85

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7754474
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2014 17:15:41

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: 17339135 від 19.11.2014 17:53:28, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7754657
Дата, час державної
реєстрації:

19.11.2014 17:41:32

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.08.2012,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 17339433 від 19.11.2014 18:04:08, Рачков Валерій Юрійович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 1 (один) рік, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься у формі та розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає 310,80 грн. в рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Селянське (фермерське) господарство "Агротехсервіс", код
ЄДРПОУ: 14253791, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0029 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

501060274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0771
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0058, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

31.05.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель  закладів побутового
обслуговування

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Червоноармійська,
1Д

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7683330
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2014 16:05:21

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: 17192351 від 13.11.2014 16:09:59, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7684051
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Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2014 16:40:40

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.12.2012,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 17194849 від 13.11.2014 16:46:22, Шурда Лідія Миколаївна,
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 5 років, з правом пролонгації,
додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем у формі та
розмірі у грошовій формі в розмірі 3,0 %  від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік, що складає 61,34 грн. в рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Лавська Людмила Миколаївна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2429607687, країна
громадянства: Україна

 Орендар: Костюченко Людмила Порфірівна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 1910609245, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0058 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

496668774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0742
Опис об’єкта: Площа (га): 7.622, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.09.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29939730
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 14:56:28

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
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передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45144355 від 22.01.2019 09:32:41, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7620979
Дата, час державної
реєстрації:

08.11.2014 14:57:20

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.10.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.03.2015,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 17064241 від 08.11.2014 15:01:03, Шурда Лідія Миколаївна,
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 25 років, з правом пролонгації, з
правом передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах: у
грошовій формі безготівково,у розмірі 4 (чотири) відсотк від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, що складає на
момент укладення договору 7784,90 грн. (сім тисяч сімсот вісімдесят
чотири гривні дев'яносто копійок) на рік;обчислення розміру
орендної плати здійснюється з урахуванням індексів інфляції

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Прищепа Володимир Федорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2053020351, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 7,6220 га,

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

496650874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0743
Опис об’єкта: Площа (га): 9.673, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.09.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
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ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі
Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 9.673, Дата державної реєстрації

земельної ділянки: 11.09.2014
Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29941338
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 15:21:14

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45146091 від 22.01.2019 10:15:34, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7620779
Дата, час державної
реєстрації:

08.11.2014 14:23:48

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.10.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода, серія та
номер: б/н, виданий 25.03.2015, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 17063836 від 08.11.2014 14:31:38, Шурда Лідія Миколаївна,
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 25 років, з правом пролонгації, з
правом передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах - у
грошовій формі безготівково,у розмірі 4 (чотири) відсот ки на рік.
Станом на момент укладення додаткової угоди сума орендної плати,
що вноситься орендарем за використання земельної ділянки складає
7338,50 грн. (сім тисяч триста тридцять вісім гривень п'ятдесят
копійок) на рік
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Прищепа Володимир Федорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2053020351, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 9,6730 га,
в тому числі ріллі - 9,6730 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

496591974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0741
Опис об’єкта: Площа (га): 4.087, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.09.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 4.087, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 11.09.2014

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29943065
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 15:41:18

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області;  наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45147957 від 22.01.2019 10:59:15, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7619894
Дата, час державної
реєстрації:

08.11.2014 12:50:40

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
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управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.10.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.03.2015,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 17062280 від 08.11.2014 12:54:57, Шурда Лідія Миколаївна,
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 25 років, з правом пролонгації, з
правом передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах: у
грошовій формі безготівково,у розмірі 4 (чотири) відсотки від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, що складає на
момент укладення договору 3600,95 грн. (три тисячі шістсот гривень
дев'яносто п'ять копійок) на рік; обчислення розміру орендної плати
здійснюється з урахуванням індексів інфляції

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Прищепа Володимир Федорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2053020351, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 4,0870 га,
в тому числі ріллі - 4,0870 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

496153874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0744
Опис об’єкта: Площа (га): 33.6, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

11.09.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 33.6, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 11.09.2014

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29942245
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 15:30:01

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
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б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45146808 від 22.01.2019 10:32:58, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7613673
Дата, час державної
реєстрації:

07.11.2014 15:40:15

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.10.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 25.03.2015,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 17050947 від 07.11.2014 15:44:34, Шурда Лідія Миколаївна,
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 25 років, з правом пролонгації, з
правом передачі в піднайм (суборенду), додаткові відомості: орендна
плата вноситься орендарем у наступних формах та розмірах: у
грошовій формі безготівково,у розмірі 4 (чотири) відсотки від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, що складає на
момент укладення договору 28625,48 грн. (двадцять вісім тисяч
шістсот двадцять п'ять гривень сорок вісім копійок) на рік; розмір
орендної плати здійснюється з урахуванням індексів інфляції

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Прищепа Володимир Федорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2053020351, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 33,6000 га,
в тому числі ріллі - 33,6000 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

491807574230

Об’єкт нерухомого
майна:

комплекс очисних споруд, цілісний майновий комплекс, об'єкт
житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: цілісний майновий комплекс
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Індустріальна,
будинок 19

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

побутові приміщення, А-1

Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 93.6
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

насосна, Б-1

Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 7.3
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

відстійники, В-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

приймальний бункер, Г-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

поля фільтрації , Д-1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7550133
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.11.2014 12:12:37

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер:
28941719, виданий 03.11.2014, видавник: державний реєстратор прав
на нерухоме майно реєстраційної служби Менського районного
управління юстиції Рачков В.Ю.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 16919372 від 03.11.2014 14:34:35, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

491773374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0778
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0087, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.02.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
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будівель і споруд
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 142,

квартира 3

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7549600
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.11.2014 14:12:10

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 16919727 від 03.11.2014 14:42:37, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7550501
Дата, час державної
реєстрації:

03.11.2014 15:04:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.10.2015,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 16921432 від 03.11.2014 15:18:51, Маслюк Ігор Григорович,
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: 5 років з 02.11.2015 року, з правом пролонгації, додаткові
відомості: Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у
грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік, що складає 116,46 грн. за один рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Зурман Світлана Олексіївна, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2100810441, країна громадянства: Україна

 Орендар: Зурман Леонід Костянтинович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2120511155, країна
громадянства: Україна

 Орендар: Зурман Максим Леонідович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3123004678, країна громадянства: Україна
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 Орендар: Зурман Євгеній Леонідович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3232003414, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0087 га
На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна -
житловий будинок, а також інші об'єкти інфраструктури

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

488807974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0680
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2195, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

01.09.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування сільськогосподарських будівель і
дворів

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піонерська, 1а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7506286
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

29.10.2014 14:57:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 16832253 від 29.10.2014 15:03:46, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7508313
Дата, час державної
реєстрації:

29.10.2014 15:43:59

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 18.09.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до

стор. 749 з 896



RRP-4HISA3N4N

договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий 31.01.2017,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 16835861 від 29.10.2014 15:57:11, Маслюк Ігор Григорович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі - у грошовій
формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що становить 6720,18 грн. в рік., 
Строк дії: 15 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 66

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2195 га.
На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна -
виробничі споруди, а також інші об'єкти інфраструктури

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

467855174230

Об’єкт нерухомого
майна:

будівля, котельні, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 406.6, матеріали стін: цегла, Опис: цілісний
майновий комплекс

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Пролетарська,
будинок 1А

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Котельня, А-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, А1-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, А2-1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7205424
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.10.2014 16:10:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер:
27606947, виданий 02.10.2014, видавник: державний реєстратор прав
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на нерухоме майно реєстраційної служби Менського районного
управління юстиції Рачков В.Ю.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 16218889 від 02.10.2014 16:23:19, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

467737174230

Об’єкт нерухомого
майна:

будівля, котельні, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 395.7, матеріали стін: цегла, Опис: цілісний
майновий комплекс

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Суворова, будинок
1г

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Котельня, А-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, А1-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, А2-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, А3-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, А4-1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

Прибудова, а-1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7203684
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.10.2014 14:59:20

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер:
27600330, виданий 02.10.2014, видавник: державний реєстратор прав
на нерухоме майно реєстраційної служби Менського районного
управління юстиції Рачков В.Ю.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 16215328 від 02.10.2014 15:27:00, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

462817574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0362
Опис об’єкта: Площа (га): 17.3368, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.07.2004, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 25.22, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 15.07.2004

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40811886
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:00:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56898922 від 03.03.2021 09:44:35, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7133235
Дата, час державної
реєстрації:

26.09.2014 11:05:59
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Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 24.09.2014,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди земельної ділянки від 15.07.2004 року, серія та
номер: б/н, виданий 24.01.2019, видавник: угода між сторонами;
наказ, про внесення змін до договору оренди землі, серія та номер:
25-594/14-19-сг, виданий 23.01.2019, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 16071628 від 26.09.2014 11:09:57, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм
(суборенду), додаткові відомості: Орендна плата вноситься
орендарем у наступних формах та розмірах: у грошовій формі
безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки на рік. Нормативна грошова оцінка землі
становить 661476,72 грн.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 66

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 17,3368
га, в тому числі рілля 17,3368 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

462711474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:03:000:0003
Опис об’єкта: Площа (га): 105.8938, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.07.2004, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 105.8938, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 15.07.2004

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40811245
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 10:45:22

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56898593 від 03.03.2021 09:35:56, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7131351
Дата, час державної
реєстрації:

26.09.2014 10:23:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 24.09.2014,
видавник: договір укладений сторонами; наказ, серія та номер:
29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник: Головне управління
Держгеокадастру в Чернігівській області; акт приймання-передачі
нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області та
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 16069128 від 26.09.2014 10:30:08, Маслюк Ігор Григорович,
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: 10 років, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм
(суборенду), додаткові відомості: Орендна плата вноситься
орендарем у наступних формах та розмірах - у грошовій формі
безготівково, у розмірі 4 (чотири) відсотки на рік. Станом на момент
укладення додаткової угоди сума орендної плати, що вноситься
орендарем за використання земельної ділянкик, складає 90742 грн. 56
коп. (дев'яносто тисяч сімсот сорок дві гривні п'ятдесят шість
копійок) на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ОБРІЙ", код
ЄДРПОУ: 14247023, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 66

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 105,8938
га, в тому числі рілля 105,8938 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

462647974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0923
Опис об’єкта: Площа (га): 5.9589, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.07.2004, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 5.9589, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 15.07.2004

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29737726
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 10:50:05

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44925589 від 02.01.2019 09:15:47, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

460528374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0913
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3159, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

10.06.2008, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Сіверський шлях,
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земельна ділянка 148

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7099161
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.09.2014 08:47:23

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 16003001 від 24.09.2014 08:54:04, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 24407431
Дата, час державної
реєстрації:

13.01.2018 09:19:39

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 02.10.2019,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області; додаткова угода про поновлення договору оренди землі,
серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник: Менська міська
рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39226422 від 17.01.2018 08:19:49, Кезля Валентина
Миколаївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, 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.): 26.08.2020, Строк: 1р., Дата закінчення дії: 26.08.2021, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Текіла Голд",
код ЄДРПОУ: 40504261

 Орендодавець: Територіальна громада міста Мена в особі Менської
міської ради, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 12%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
102164 грн. в рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

458525174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0249
Опис об’єкта: Площа (га): 5.8401, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.06.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему в Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування промислової бази підприємства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, 4

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7070659
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.09.2014 08:47:33

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 15942259 від 22.09.2014 09:02:05, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

456402574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0550
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1533, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.05.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі Чернігівської
області

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, провулок Свердлова, 18

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 7038722
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.09.2014 09:00:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 15871318 від 18.09.2014 09:10:34, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

452429674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0692
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1432, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.12.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування виробничих приміщень і споруд
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, 35

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 6981548
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.09.2014 15:19:45

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 15762298 від 12.09.2014 15:32:03, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 6991234
Дата, час державної
реєстрації:

12.09.2014 15:44:07

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004005702, виданий
29.12.2012, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 27.06.2014, видавник: угода між сторонами; додаткова угода
про продовження договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
28.08.2017, видавник: угода між сторонами; рішення органу
місцевого самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 31.03.2017,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 15779661 від 15.09.2014 08:43:12, Маслюк Ігор Григорович,
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: про довжено на 10 років, з правом пролонгації, додаткові
відомості: Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в
розмірі 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік,
що складає 83525,99 грн в рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК", код ЄДРПОУ: 03357978, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, будинок 35

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,1432 га.
На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна, виробничі
приміщення ТОВ "Менський комунальник", а також інші об'єкти
інфраструктури

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

452052074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0691
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0473, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.12.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему в Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування виробничих приміщень і споруд
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, 35

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 6975685
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

12.09.2014 11:39:59

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 15750767 від 12.09.2014 11:47:51, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 6977137
Дата, час державної
реєстрації:

12.09.2014 12:17:12

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 742300004005701, виданий
29.12.2012, видавник: відділ Держкомзему у Менському районі;
додаткова угода до договору оренди землі, серія та номер: б/н,
виданий 27.06.2014, видавник: угода між сторонами; додаткова угода
про продовження договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий
28.08.2017, видавник: угода між сторонами; рішення органу
місцевого самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 31.03.2017,
видавник: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 15753525 від 12.09.2014 12:33:04, Маслюк Ігор Григорович,
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: продовжено на 10 років, з правом пролонгації, додаткові
відомості: Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у
грошовій формі в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік, що складає 3455,90 грн ві рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК", код ЄДРПОУ: 03357978, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, будинок 35

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0473 га.
На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна виробничі
приміщення ТОВ "Менський комунальник", а також інші об'єкти
інфраструктури

стор. 760 з 896



RRP-4HISA3N4N

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

408445574230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0777
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0297, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

26.02.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ  Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування виробничих приміщень
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Червоноармійська,

1й

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 6351292
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.07.2014 12:24:09

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: 14478650 від 16.07.2014 12:50:14, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:

Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 6353899
Дата, час державної
реєстрації:

16.07.2014 12:36:24

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.06.2014,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 14483935 від 16.07.2014 14:45:47, Рачков Валерій Юрійович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, додаткові відомості: орендна плата вноситься у
грошовій формі в розмірі 8% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік, що складає 837,54 грн. в рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю
"Електромонтажник-604", код ЄДРПОУ: 31587515, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м.
Мена, вулиця Молодіжна, будинок 6

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0297 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

404706074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0763
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0551, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

18.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, провулок Робітничої, 8

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 6298000
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.07.2014 09:32:44

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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: 14369381 від 11.07.2014 09:41:17, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

392664374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0693
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0928, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.12.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, 35

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 6124090
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

25.06.2014 08:57:16

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: 14014388 від 25.06.2014 09:46:56, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 6124701
Дата, час державної
реєстрації:

25.06.2014 09:02:37

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.08.2012,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
продовження (поновлення) договору оренди землі від 22.08.2012,
серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014, видавник: угода укладена
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 14015554 від 25.06.2014 10:09:44, Рачков Валерій Юрійович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
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Чернігівської області, Чернігівська обл.
Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, з правом пролонгації, додаткові відомості:
орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у грошовій
формі у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що складає 994,44 грн.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Приватне підприємство "Менакомунтранс", код ЄДРПОУ:
25899493, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Чернігівська
обл., Менський р., м. Мена, вулиця Чехова, будинок 35

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0928 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

384983074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0050
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0267, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

22.10.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації виробничих будівель і споруд
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Піонерська, 31

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 6013589
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.06.2014 09:04:28

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: 13784435 від 16.06.2014 09:30:58, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
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будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 6014578
Дата, час державної
реєстрації:

16.06.2014 09:13:16

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 24.09.2009,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода про
продовження (поновлення) договору оренди землі від 23.04.2009 р.,
серія та номер: б/н, виданий 30.04.2014, видавник: угода укладена
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 13785690 від 16.06.2014 10:00:01, 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: на 20 (двадцять) років, з правом пролонгації, додаткові
відомості: орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі у
грошовій формі у розмірі 8% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік, що складає 24517,60 грн.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Нептун", код
ЄДРПОУ: 30424720, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло,
будинок 3

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 1,0267 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

371304774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0891
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

13.01.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій (для будівництва та обслуговування культової
будівлі)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Транспортна, 50

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5813915
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.05.2014 12:11:39

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, 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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 13376475 від 28.05.2014 12:17:12, Маслюк
Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл.,
Менський р., м. Мена, вулиця Урицького, будинок 7

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

342459774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0336
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0922, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

04.02.2009, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Менський виробничий відділ ЧРФ ДП Центру ДЗК

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Шевченка, 3а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5395925
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.04.2014 14:31:29

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: 12517234 від 17.04.2014 14:45:10, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
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ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

317237174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0055
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2816, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.12.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення об'єктів цілісного майнового комплексу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Пролетарська, 1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5029153
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.03.2014 12:00:37

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: 11739199 від 19.03.2014 12:10:48, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 5030014
Дата, час державної
реєстрації:

19.03.2014 12:30:14

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 22.10.2013, видавник:
укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 11741460 від 19.03.2014 12:46:49, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено строком на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", код ЄДРПОУ: 03357671

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2816 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

316982674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0059
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1622, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

29.12.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення об'єктів цілісного майнового комплексу
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Суворова, 1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5025773
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

19.03.2014 10:14:33

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: 11731295 від 19.03.2014 10:19:29, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 5026887
Дата, час державної
реєстрації:

19.03.2014 10:54:40

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 22.10.2013, видавник:
укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 11734197 від 19.03.2014 11:01:55, Шурда Лідія Миколаївна,
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 строком на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", код ЄДРПОУ: 03357671

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1622 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

304695374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0859
Опис об’єкта: Площа (га): 32, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

10.09.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 32, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 10.09.2013

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29911265
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 11:48:28

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45113690 від 18.01.2019 14:43:07, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
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Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код
ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

304534074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:08:000:0858
Опис об’єкта: Площа (га): 80, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

10.09.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: пасовища, Площа (га): 80, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 10.09.2013

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29912523
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.01.2019 12:25:29

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МЕНСЬКА
МІСЬКА РАДА; наказ, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий
27.09.2018, видавник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45115067 від 18.01.2019 15:21:19, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

285393874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0885
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4526, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

16.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
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Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, 3

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 4559740
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.02.2014 16:53:10

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: 10630917 від 04.02.2014 17:02:41, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25069400
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2018 17:17:04

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 31.01.2018,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 04.07.2018,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39928842 від 01.03.2018 09:12:57, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,4526 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

285325874230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0886
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0205, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

16.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, 3

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 4558715
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

03.02.2014 17:17:29

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: 10628257 від 04.02.2014 16:20:07, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25069780
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2018 17:22:47

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 31.01.2018,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 04.07.2018,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 39929300 від 01.03.2018 09:27:21, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 15 (п'ятнадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сільськогосподарське товариство з обмеженою
відповідальністю "ОЛСТАС-ЛЬОН", код ЄДРПОУ: 31314574, країна
реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0205 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

275234074230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0110
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0018, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.03.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держкомзему у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 4384506
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2014 10:40:35

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: 10232874 від 24.01.2014 11:18:31, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 23694907
Дата, час державної
реєстрації:

27.11.2017 15:57:52

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 17.11.2017,
видавник: угода між сторонами; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: б/н, виданий 17.11.2017, видавник:
Менська міська рада Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 38477100 від 01.12.2017 16:00:20, Лісена
Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Колесникава Інна Василівна, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2721409102, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється
у розмірі10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в
рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

269260174230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:08:000:0920
Опис об’єкта: Площа (га): 39.8455, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29738198
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.12.2018 12:33:34

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ
"Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність", серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській
області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44926082 від 02.01.2019 09:35:17, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

267642774230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0739
Опис об’єкта: Площа (га): 64.326, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29940661
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

17.01.2019 15:10:37

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення із державної у комунальну власність, серія та номер:
б/н, виданий 27.09.2018, видавник: Менська міська рада та Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області; наказ Про
передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність, серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018,
видавник: Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській обл.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45145078 від 22.01.2019 09:50:49, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 4262812
Дата, час державної
реєстрації:

15.01.2014 15:56:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 30.12.2013,
видавник: договір укладений сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 9951107 від 15.01.2014 16:35:04, 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 25 (двадцять п'ять) років., з правом
пролонгації, додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем
у наступних формах та розмірах - у грошовій формі безготівково, у
розмірі 4 (чотири) відсотки на рік. Станом на момент укладення
додаткової угоди сума орендної плати, що вноситься орендарем за
використання земельної ділянки складає 12226,10 грн. (дванадцять
тисяч двісті двадцять шість гривень десять копійок) на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Прищепа Володимир Федорович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2053020351, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК653984, виданий 12.06.1999,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 64,3260 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

264780974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:002:0768
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

30.04.2013, 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: 30.04.2013

Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця 1- го Травня,

земельна ділянка 81а

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 4218974
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2014 16:07:40

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

стор. 776 з 896



RRP-4HISA3N4N

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 9845974 від 11.01.2014 16:30:50, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 4219121
Дата, час державної
реєстрації:

11.01.2014 16:15:50

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.06.2013,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 9846256 від 11.01.2014 16:41:46, 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 10 (десять) років.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Солонар Ігор Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2305210211, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК520866, виданий 17.06.1998,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,10 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

252768974230

Об’єкт нерухомого
майна:

квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 37.2, житлова площа (кв.м): 20, Опис:
Однокімнатна квартира       розмром: загальна  площа 37,2 кв.м ,
житлова  площа 20,0 кв. м

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева, будинок
4, квартира 70
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Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 28679386
Дата, час державної
реєстрації:

31.10.2018 14:22:50

Державний реєстратор: приватний нотаріус Богдановська Оксана Михайлівна, Менський
районний нотаріальний округ, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 473, виданий
31.10.2018, видавник: Богдановська О.М., приватний нотаріус
Менського районного нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 43790941 від 31.10.2018 14:37:26, приватний нотаріус
Богдановська Оксана Михайлівна, Менський районний нотаріальний
округ, Чернігівська обл.

Вид обтяження: заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: Менська міська Рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Мацуца Арсен Арсенович,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
3527304598, країна громадянства: Україна

Зміст, характеристика
обтяження:

заборона накладається строком на десять років

Опис предмета
обтяження:

однокімнатна квартира, загальна площа 37,2 кв.м., житлов площа 20,0
кв.м.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

209660474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0836
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0896, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

08.04.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 55

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 3341355
Дата, час державної
реєстрації:

12.11.2013 14:52:40

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 24.07.2013,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 7856578 від 12.11.2013 15:03:07, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 5 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гармонія", код
ЄДРПОУ: 31482405

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0896 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

203796674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1552
Опис об’єкта: Площа (га): 153.7497, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

22.07.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: рілля, Площа (га): 153.7497, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 22.07.2013

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Стольненська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29473778
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2018 09:49:06

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 27.09.2018, видавник: Головне управління Держгеокадастру
у Чернігівській області, Менська міська рада; Наказ "Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну власність",
серія та номер: 25-7569/14-18-сг, виданий 27.09.2018, видавник:
Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 44640761 від 17.12.2018 09:41:21, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

202580474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084000:02:000:0749
Опис об’єкта: Площа (га): 136.5261, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

05.08.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Склад угідь: Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 3.8691, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 05.08.2013, Вид угіддя: рілля, Площа (га):
114.7455, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.08.2013,
Вид угіддя: сіножаті, Площа (га): 2.8204, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 05.08.2013, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га):
8.9708, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.08.2013, Вид
угіддя: сіножаті, Площа (га): 3.9392, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 05.08.2013, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га):
0.5006, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.08.2013, Вид
угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.6309, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 05.08.2013, Вид угіддя: сіножаті, Площа (га):
0.2153, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.08.2013, Вид
угіддя: сіножаті, Площа (га): 0.8343, Дата державної реєстрації
земельної ділянки: 05.08.2013

Цільове призначення: для ведення фермерського господарства
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Покровська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40814880
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.02.2021 11:41:36

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

наказ, серія та номер: 29-ОТГ, виданий 09.12.2020, видавник:
Головне управління Держгеокадастру в Чернігівській області; акт
приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий
09.12.2020, видавник: Головне управління Держгеокадастру в
Чернігівській області та Менська міська рада Менського району
Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56902563 від 03.03.2021 11:09:02, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777, країна

реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 3284258
Дата, час державної
реєстрації:

07.11.2013 17:04:51

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 06.11.2013,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 7717264 від 07.11.2013 17:23:56, 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 25 (двадцять п'ять) років, з правом
пролонгації, додаткові відомості: орендна плата вноситься орендарем
у наступних формах та розмірах - у грошовій формі безготівково, у
розмірі 4 (чотири) відсотки від нормативної грошової оцінки на рік.
Станом на момент укладення додаткової угоди сума орендної плати,
що вноситься орендарем за використання земельної ділянки складає
78905,21 грн. на рік

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Власенко Олег Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2359809471, паспорт
громадянина України, серія та номер: НК367943, виданий 14.11.1997,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 136,5261
га, в тому числі рілля - 114,7455 га, сіножаті - 21,7806 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

194146674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:005:0520
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2205, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

28.10.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: Для розміщення та обслуговування водозабірної скважини
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Жовтнева, земельна

ділянка 11

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 3088509
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

28.10.2013 10:33:52

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
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 7267077 від 28.10.2013 10:43:10, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 38878113
Дата, час державної
реєстрації:

23.10.2020 12:40:33

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 12.10.2020,
видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54810873 від 28.10.2020 09:25:29, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, 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.): 12.10.2020, Строк: 5р.,7міс.,20дн., Дата закінчення дії:
01.06.2026, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Менський
комунальник", код ЄДРПОУ: 03357978, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена,
вулиця Чехова, будинок 35, додаткові відомості: в особі директора
Зими В.Ю, що діє на підставі Статуту.

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі 3 %
від вартості земельної ділянки що становить 6041 (шість тисяч сорок
один) грн. 42 коп. за 1 (один) рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

140615274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0838
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0892, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.04.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, 3
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 2232886
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2013 14:31:29

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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 5273279 від 23.08.2013 14:51:17, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Урицького,
будинок 7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 2730315
Дата, час державної
реєстрації:

03.10.2013 15:46:32

Державний реєстратор: Шурда Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди, серія та номер: б/н, виданий 27.06.2013, видавник:
договір укладений сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: бн, виданий 31.01.2017, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 6428888 від 04.10.2013 16:24:04, Шурда Лідія Миколаївна,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі - у грошовій
формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що становить 2730,93 грн. в рік., 
Строк дії: договір укладено на 10 років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0892 га
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

140008374230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0837
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2329, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.04.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для розміщення та обслуговування виробничих приміщень
сільськогосподарського призначення

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Гастелло, 3

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 2223004
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

23.08.2013 08:38:38

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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 5249949 від 23.08.2013 09:04:51, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 2613461
Дата, час державної
реєстрації:

24.09.2013 10:13:25

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 27.06.2013,
видавник: договір укладений сторонами; додаткова угода до
договору оренди землі, серія та номер: бн, виданий 31.01.2017,
видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 6156302 від 24.09.2013 11:51:10, Маслюк Ігор Григорович,
Реєстраційна служба Менського районного управління юстиції
Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі - у грошовій
формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік, що становить 7130,43 грн. в рік. , 
Строк дії: договір укладено на 10 (десять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Зелений обрій", код ЄДРПОУ:
14247023, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2329 га.
На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна: виробничі
споруди а також інші об'єкти інфраструктури

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

139763674230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0748
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

21.08.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Індустріальна, 1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 2277761
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2013 16:52:58

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-IV, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 5241875 від 22.08.2013 17:09:46, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
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Номер запису про інше речове право: 2278123
Дата, час державної
реєстрації:

28.08.2013 17:22:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.12.2012,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 5373755 від 28.08.2013 17:48:53, 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 1 (один) рік.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Василенко Володимир Улянович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2007208316, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,10 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

137522974230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0851
Опис об’єкта: Площа (га): 3.3539, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

20.05.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 134

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 2184167
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

20.08.2013 16:00:49

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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 5156700 від 20.08.2013 16:33:52, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 2220623
Дата, час державної
реєстрації:

22.08.2013 17:54:39

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського
районного управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська
обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.12.2012,
видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 5244951 від 22.08.2013 18:11:53, 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 5 (п'ять) років., з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Приватне підприємство "АРТБУДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ:
35489425, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 03049. м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната 932.

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Урицького, будинок 7

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,3539 га.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

132647274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0726
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0195, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

03.04.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 16

Актуальна інформація про право власності
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Номер запису про право власності / довірчої власності: 2110125
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.08.2013 12:32:23

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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 4985655 від 14.08.2013 12:45:10, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

132315474230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:004:0725
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0168, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

03.04.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 16

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 2105433
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

14.08.2013 08:53:15

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-VІ, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 4972682 від 14.08.2013 09:08:21, Рачков
Валерій Юрійович, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.
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Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

124362274230

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:01:003:0841
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0123, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

13.05.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ Держземагенства у Менському районі

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури

Адреса: Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Леніна, 55А

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 1991674
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.08.2013 11:07:51

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: 4702944 від 02.08.2013 11:24:45, Шурда
Лідія Миколаївна, Реєстраційна служба Менського районного
управління юстиції Чернігівської області, Чернігівська обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: Менська міська рада Менського району Чернігівської області, код

ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 17724940
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2016 08:12:51

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: бн, виданий 31.10.2016,
видавник: Сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 32637336 від 30.11.2016 12:33:51, Рачков Валерій Юрійович,
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Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.
Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 10%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, що складає
1966,16 грн. в рік., 
Строк дії: на 10 (десять) років, з правом пролонгації, з правом
передачі в піднайм (суборенду)

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Абасов Анар Аласкар огли, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 3107025913, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка площею 0,0123 га.

Актуальна інформація зі спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 40269998 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2021 16:54:25

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 05.01.2021,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56314991 від 26.01.2021 15:31:39, 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.): 05.01.2021, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
04.01.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАНС - 2006" , код
ЄДРПОУ: 30865831, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0942
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3585
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Додаткові відомості: за межами м.Мена
Номер запису про інше речове право: 40269678 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2021 17:00:19

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 05.01.2021,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56314634 від 26.01.2021 15:22:24, 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.): 05.01.2021, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
04.01.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАНС - 2006" , код
ЄДРПОУ: 30865831, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0943
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4352
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Додаткові відомості: за межами м.Мена
Номер запису про інше речове право: 40268542 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2021 16:58:07

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 05.01.2021,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56313252 від 26.01.2021 14:47:50, 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.): 05.01.2021, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
04.01.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАНС - 2006" , код
ЄДРПОУ: 30865831, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0941
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4045
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Додаткові відомості: за межами м.Мена
Номер запису про інше речове право: 40268101 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2021 17:02:56

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 05.01.2021,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56312950 від 26.01.2021 14:40:05, 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.): 05.01.2021, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
04.01.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАНС - 2006" , код
ЄДРПОУ: 30865831, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0940
Опис об’єкта: Площа (га): 0.463
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Додаткові відомості: за межами м. Мена
Номер запису про інше речове право: 40267845 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2021 17:05:24

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 05.01.2021,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56312642 від 26.01.2021 14:32:30, Шевченко Оксана

стор. 792 з 896



RRP-4HISA3N4N

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.): 05.01.2021, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
04.01.2028, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАНС - 2006" , код
ЄДРПОУ: 30865831, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0944
Опис об’єкта: Площа (га): 0.3513
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 40256706 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

21.01.2021 17:11:06

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 05.01.2021,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 56300689 від 26.01.2021 08:16:57, 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.): 05.01.2021, Строк: 6р.,11міс.,30дн., Дата закінчення дії:
04.01.2028

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАНС - 2006" , код
ЄДРПОУ: 30865831, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується в грошовому виразі раз на рік

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081800:03:000:0939
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8727
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

стор. 793 з 896



RRP-4HISA3N4N

Додаткові відомості: За межами м.Мена
Номер запису про інше речове право: 39843159 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 16:31:26

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55851802 від 22.12.2020 11:20:32, 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.): 28.12.2010, Строк: 19р.,7міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Картун Андрій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3112009013, УНЗР:
19850315-03678, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,9913 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0477
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9913
Номер запису про інше речове право: 39842285 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 16:24:06

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55850406 від 22.12.2020 10:54:13, 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.): 28.12.2010, Строк: 19р.,7міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Картун Андрій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3112009013, УНЗР:
19850315-03678, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,9293 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0476
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9293
Номер запису про інше речове право: 39841400 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 16:20:17

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55849095 від 22.12.2020 10:28:09, 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.): 28.12.2010, Строк: 19р.,7міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Картун Андрій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3112009013, УНЗР:
19850315-03678, країна громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,9183 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0469
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9183
Номер запису про інше речове право: 39839536 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 16:03:40

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55847800 від 22.12.2020 10:00:13, 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.): 28.12.2010, Строк: 19р.,7міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Картун Андрій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3112009013, УНЗР:
19850315-03678, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,0709 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0468
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0709
Номер запису про інше речове право: 39839156 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 15:40:01

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55847440 від 22.12.2020 09:52:36, 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.): 24.12.2010, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 24.12.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Коваленко Анатолій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2816521132, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,6545 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0160
Опис об’єкта: Площа (га): 2.6545
Номер запису про інше речове право: 39838928 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 15:25:41

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
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27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55847088 від 22.12.2020 09:45:06, 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.): 24.12.2010, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 24.12.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Коваленко Анатолій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2816521132, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,3532 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0159
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3532
Номер запису про інше речове право: 39838626 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 15:15:42

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55846798 від 22.12.2020 09:38:25, 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.): 24.12.2010, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 24.12.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Коваленко Анатолій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2816521132, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,9700 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0154
Опис об’єкта: Площа (га): 2.97
Номер запису про інше речове право: 39838018 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 15:05:33

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55845927 від 22.12.2020 09:17:30, 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.): 24.12.2010, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 24.12.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Коваленко Анатолій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2816521132, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,3799 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0149
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3799
Номер запису про інше речове право: 39837394 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 14:32:40

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55845331 від 22.12.2020 09:00:11, 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.): 28.10.2010, Строк: 19р.,9міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,5698 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0467
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5698
Номер запису про інше речове право: 39836909 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 12:52:42

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55844808 від 22.12.2020 08:43:42, 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.): 28.10.2010, Строк: 19р.,9міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,5740 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0465
Опис об’єкта: Площа (га): 3.574
Номер запису про інше речове право: 39836577 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 12:45:56

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55844460 від 22.12.2020 08:30:39, 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.): 28.10.2010, Строк: 19р.,9міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна
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 Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,5698 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0464
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5698
Номер запису про інше речове право: 39836319 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

17.12.2020 12:19:10

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55844141 від 22.12.2020 08:13:45, 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.): 28.10.2010, Строк: 19р.,9міс.,28дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,2184 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0466
Опис об’єкта: Площа (га): 1.2184
Номер запису про інше речове право: 39811247 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

16.12.2020 16:38:09

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий 27.10.2020, видавник:
Блистівський старостинський округ; додаткова угода, серія та номер:
б/н, виданий 26.08.2020, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55816663 від 21.12.2020 09:09:38, Маслюк Ігор Григорович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

стор. 800 з 896



RRP-4HISA3N4N

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації
(до 2013р.): 30.11.2015, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 30.11.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,8291 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0005
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8291
Номер запису про інше речове право: 39810744 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

16.12.2020 16:10:20

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55816177 від 21.12.2020 08:56:04, 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.): 30.11.2015, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 30.11.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,8291 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0004
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8291
Номер запису про інше речове право: 39810241 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

16.12.2020 15:59:03

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55815635 від 21.12.2020 08:39:18, 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.): 30.11.2015, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 30.11.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

 Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,8291 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1455
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8291
Номер запису про інше речове право: 39809879 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

16.12.2020 15:41:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55815334 від 21.12.2020 08:26:45, 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.): 30.11.2015, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 30.11.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,8291 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0002
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8291
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Номер запису про інше речове право: 39809805 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

16.12.2020 15:32:36

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; довідка, серія та номер: 03-03/232/2, виданий
27.10.2020, видавник: Блистівський старостинський округ

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55815109 від 21.12.2020 08:13:07, 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.): 30.11.2015, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 30.11.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 3,8291 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1454
Опис об’єкта: Площа (га): 3.8291
Номер запису про інше речове право: 39122311 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2020 11:36:40

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 21.09.2020,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 55073981 від 11.11.2020 11:04:15, 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.): 21.09.2020, Строк: 7р., Дата закінчення дії: 21.09.2027, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУКОВИЦЬКЕ", код ЄДРПОУ: 03797387, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15655, Чернігівська обл., Менський район,
село Куковичі, вулиця Миру, будинок 36

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради
Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації:
Україна
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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
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085000:06:000:0142
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8282
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

проектно-польові шляхи
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Куковицька
Номер запису про інше речове право: 38786892 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

19.10.2020 14:26:53

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; відомості з ДЗК, серія та номер: 23861714,
виданий 19.10.2020, видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54713480 від 22.10.2020 12:37:05, 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.): 24.12.2010, Строк: 19р.,8міс.,1дн., Дата закінчення дії:
25.08.2030

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гальчук Андрій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3120708195, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2516 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0494
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2516
Номер запису про інше речове право: 38783630 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

19.10.2020 11:07:17

Державний реєстратор: Маслюк Ігор Григорович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода, серія та номер: б/н, виданий 26.08.2020, видавник:
угода між сторонами; відомості з ДЗК, серія та номер: 23853493,
виданий 19.10.2020, видавник: Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 54710250 від 22.10.2020 11:26:41, Маслюк Ігор Григорович,
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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.): 24.12.2010, Строк: 15р., Дата закінчення дії: 24.12.2025

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Коваленко Анатолій Володимирович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2816521132, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,1037 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0227
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1037
Номер запису про інше речове право: 36060116 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

19.03.2020 12:23:43

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51751424 від 24.03.2020 10:21:38, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0345
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6886
Номер запису про інше речове право: 36059285 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

19.03.2020 12:33:06

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди землі, серія та
номер: б/н, виданий 26.12.2019, видавник: сторони угоди; відомості з
ДЗК, серія та номер: 18905108, виданий 19.03.2020, видавник:
Державний земельний кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51750441 від 24.03.2020 09:50:13, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:04:000:0063
Опис об’єкта: Площа (га): 3.3877
Номер запису про інше речове право: 35578913 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2020 15:40:29

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 06.02.2009,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2019, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51233185 від 20.02.2020 11:40:34, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір продовжено на 10 років, до 23.04.2029 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, адреса: Україна, 15640, Чернігівська
обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка, будинок 43,
додаткові відомості: в особі директора Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087200:03:000:0154
Опис об’єкта: Площа (га): 0.595
Номер запису про інше речове право: 35578153 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2020 15:22:07

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 20.05.2009,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2019, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51232443 від 20.02.2020 11:25:55, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір продовжено на 10 років, до 23.04.2029 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, адреса: Україна, 15640, Чернігівська
обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка, будинок 43,
додаткові відомості: в особі директора Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0077
Опис об’єкта: Площа (га): 2.842
Номер запису про інше речове право: 35577950 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2020 15:13:03

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 20.05.2009,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2019, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51232244 від 20.02.2020 11:21:43, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір продовжено на 10 років, до 23.04.2029 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, адреса: Україна, 15640, Чернігівська
обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка, будинок 43,
додаткові відомості: в особі директора Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0074
Опис об’єкта: Площа (га): 2.577
Номер запису про інше речове право: 35577758 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2020 15:02:28

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 20.05.2009,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2019, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51231840 від 20.02.2020 11:13:10, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір продовжено на 10 років, до 23.04.2029 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, адреса: Україна, 15640, Чернігівська
обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка, будинок 43,
додаткові відомості: в особі директора Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0071
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5875
Номер запису про інше речове право: 35577341 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2020 12:51:02

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 20.05.2009,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода до договору оренди
землі, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2019, видавник: угода між
сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 51231232 від 20.02.2020 10:59:14, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір продов на 10 років, дот 23.04.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроресурс
2006", код ЄДРПОУ: 34224599, адреса: Україна, 15640, Чернігівська
обл., Менський р., с. Киселівка, вулиця Осипенка, будинок 43,
додаткові відомості: в особі директора Халявка Артема Вікторовича

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423084500:04:000:0034
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4411
Номер запису про інше речове право: 35330099 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

30.01.2020 14:16:51

Державний реєстратор: Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
26.12.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50967083 від 04.02.2020 16:15:36, Кузьович Наталія Іванівна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.
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 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0211
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1669
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 35329783 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

30.01.2020 12:16:37

Державний реєстратор: Кузьович Наталія Іванівна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
26.12.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50966520 від 04.02.2020 16:00:10, Кузьович Наталія Іванівна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0976
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0592
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 35243904 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2020 16:08:14

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваної земельної ділянки (паю), серія та
номер: б/н, виданий 26.11.2019, видавник: угода між сторонами;
договір оренди невитребуваної земельної ділянки (паю), серія та
номер: б/н, виданий 26.11.2019, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50873497 від 29.01.2020 14:56:50, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 15 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Картун Сергій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3321004717, паспорт
громадянина України, серія та номер: НМ282775, виданий 04.12.2019,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, Чернігівська обл., Менський р.,
м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в
особі міського голови Примакова Геннадія Анатолійовича, що діє
відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні"

Опис об’єкта іншого
речового права:

за користування земельними частками (паєм) Орендарем вноситься
орендна плата у грошовій формі у розмірі 5% від вартості земельної
частки (паю) - 3281 грн. 26 коп. на рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0014
Опис об’єкта: Площа (га): 3.489
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р.
Номер запису про інше речове право: 35243238 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

27.01.2020 15:56:21

Державний реєстратор: Скрипка Тетяна Ігорівна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваної земельної ділянки (паю), серія та
номер: б/н, виданий 26.11.2019, видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50872592 від 29.01.2020 14:36:40, Скрипка Тетяна Ігорівна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 15 років

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Картун Сергій Анатолійович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3321004717, паспорт
громадянина України, серія та номер: НМ282775, виданий 04.12.2019,
видавник: Менський РВ УМВС України в Чернігівській області,
країна громадянства: Україна
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 Орендодавець: Менська міська рада, код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, Чернігівська обл., Менський р.,
м. Мена, вулиця Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в
особі міського голови Примакова Геннадія Анатолійовича, що діє
відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні"

Опис об’єкта іншого
речового права:

за користування земельними частками (паєм) Орендарем вноситься
орендна плата у грошовій формі у розмірі 5% від вартості земельної
частки (паю) - 3114,44 грн. на рік.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0013
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4945
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р.
Номер запису про інше речове право: 35238129 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 10:49:43

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50863152 від 29.01.2020 10:35:47, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сироїд Михайло Іванович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2407408850, паспорт громадянина
України, серія та номер: НК873704, виданий 14.03.2001, видавник:
Менський РВ УВМС України в Чернігівській області, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0028
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5169
Номер запису про інше речове право: 35232097 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 11:50:45
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Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50850109 від 28.01.2020 14:45:53, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гусейнов Єльмаддін Ібрагім Огли, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3498115630, паспорт
громадянина України, серія та номер: НМ421331, виданий
10.03.2012, видавник: Менський РВ УВМС України в Чернігівській
області, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0451
Опис об’єкта: Площа (га): 3.3735
Номер запису про інше речове право: 35231970 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 11:47:49

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50850045 від 28.01.2020 14:44:50, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: нак 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гусейнов Єльмаддін Ібрагім Огли, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3498115630, паспорт
громадянина України, серія та номер: НМ421331, виданий
10.03.2012, видавник: Менський РВ УВМС України в Чернігівській
області, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича
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Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0453
Опис об’єкта: Площа (га): 3.3735
Номер запису про інше речове право: 35231876 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 11:44:29

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50849986 від 28.01.2020 14:43:42, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Гусейнов Єльмаддін Ібрагім Огли, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 3498115630, паспорт
громадянина України, серія та номер: НМ421331, виданий
10.03.2012, видавник: Менський РВ УВМС України в Чернігівській
області, країна громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:04:000:0452
Опис об’єкта: Площа (га): 3.3735
Номер запису про інше речове право: 35231647 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 11:19:19

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50849923 від 28.01.2020 14:42:09, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

стор. 814 з 896



RRP-4HISA3N4N

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сироїд Михайло Іванович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2407408850, паспорт громадянина
України, серія та номер: НК873704, виданий 14.03.2001, видавник:
Менський РВ УВМС України в Чернігівській області, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0024
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5464
Номер запису про інше речове право: 35231547 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 11:16:34

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50849731 від 28.01.2020 14:38:04, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сироїд Михайло Іванович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2407408850, паспорт громадянина
України, серія та номер: НК873704, виданий 14.03.2001, видавник:
Менський РВ УВМС України в Чернігівській області, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:1389
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Опис об’єкта: Площа (га): 3.4308
Номер запису про інше речове право: 35230370 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.01.2020 10:44:53

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 26.11.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50848626 від 28.01.2020 14:12:45, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 7 років, до 26.11.2026 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Сироїд Михайло Іванович, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2407408850, паспорт громадянина
України, серія та номер: НК873704, виданий 14.03.2001, видавник:
Менський РВ УВМС України в Чернігівській області, країна
громадянства: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна,
додаткові відомості: в особі міського голови Примакова Геннадія
Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0025
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5464
Номер запису про інше речове право: 35057272 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

13.01.2020 12:48:13

Державний реєстратор: Кезля Валентина Миколаївна, Управління адміністративних послуг
Чернігівської міської ради, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваної земельної ділянки (паю), серія та
номер: б/н, виданий 26.12.2019, видавник: Менська міська рада
Менського району Чернігівської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50674090 від 16.01.2020 12:22:59, Кезля Валентина
Миколаївна, Управління адміністративних послуг Чернігівської
міської ради, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 7 років до 26.11.2026 року, але не довше ніж до дня
державної реєстрації права власності, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Козир Анатолій Миколайович, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2861000990, країна
громадянства: Україна
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 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 2,497 га., орендна плата за користування
даною земельною ділянкою встановлюється за погодженням сторін у
розмірі 8 % від вартості земельної ділянки-2963,44 коп.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423081000:03:000:0913
Опис об’єкта: Площа (га): 2.497
Номер запису про інше речове право: 34464030 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2019 15:49:07

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50009805 від 04.12.2019 10:40:25, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 28.08.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

 Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі
голови господарства Дубовик Олександра Віталійовича, що діє на
підставі Статуту.

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:05:000:0150
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0329
Додаткові відомості: за межами с. Садове
Номер запису про інше речове право: 34455259 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2019 15:44:10

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: угода між сторонами
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50009285 від 04.12.2019 10:29:32, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 28.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

 Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі
голови господарства Дубовик Олександра Віталійовича, що діє на
підставі Статуту.

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:04:000:0229
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1287
Додаткові відомості: за межами с. Садове
Номер запису про інше речове право: 34454859 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2019 15:30:01

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 50008510 від 04.12.2019 10:12:15, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 28.08.2019

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

 Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі
голови господарства Дубовик Олександра Віталійовича, що діє на
підставі Статуту.

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:05:000:0061
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0587
Додаткові відомості: за межами с. Садове
Номер запису про інше речове право: 34449222 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2019 14:21:06

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49993933 від 03.12.2019 14:29:27, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 28.08.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

 Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі
голови господарства Дубовик Олександра Віталійовича, що діє на
підставі Статуту.

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:04:000:0047
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0724
Додаткові відомості: за межами с. Садове
Номер запису про інше речове право: 34449024 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2019 14:17:39

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49993886 від 03.12.2019 14:28:21, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 28.08.2029 року, з правом
пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

 Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі
голови господарства Дубовик Олександра Віталійовича, що діє на
підставі Статуту.

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088700:05:000:0056
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3285
Додаткові відомості: за межами с. Садове
Номер запису про інше речове право: 34448875 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

29.11.2019 14:11:13

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 28.08.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49993835 від 03.12.2019 14:27:24, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: договір укладено на 10 років, до 28.08.2029 року

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця
Титаренка Сергія, будинок 7, додаткові відомості: в особі голови
Примакова Геннадія Анатолійовича

 Орендар: Фермерське господарство "Дубовик", код ЄДРПОУ:
21400502, країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі
голови господарства Дубовик Олександра Віталійовича, що діє на
підставі Статуту.

Опис об’єкта іншого
речового права:

В оренду передається невитребувана земельна частка (пай). Орендна
плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

стор. 820 з 896



RRP-4HISA3N4N

Кадастровий номер: 7423088700:04:000:0227
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0791
Додаткові відомості: за межами с. Садове
Номер запису про інше речове право: 34366210 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.11.2019 09:53:27

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49915167 від 28.11.2019 14:49:48, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0441
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5807
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 34084543 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 16:11:24

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв)    , серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49611902 від 11.11.2019 11:34:44, 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:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0346
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5854
Номер запису про інше речове право: 34082364 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:55:53

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49610543 від 11.11.2019 10:58:07, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0349
Опис об’єкта: Площа (га): 1.1107
Номер запису про інше речове право: 34082170 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:22:52

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49610291 від 11.11.2019 10:51:48, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0350
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0664
Номер запису про інше речове право: 34082009 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:17:35

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49610039 від 11.11.2019 10:45:09, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
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код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0351
Опис об’єкта: Площа (га): 0.924
Номер запису про інше речове право: 34081272 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:11:40

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49609256 від 11.11.2019 10:25:00, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0352
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9236
Номер запису про інше речове право: 34081111 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:28:32

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49609097 від 11.11.2019 10:20:38, 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:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0353
Опис об’єкта: Площа (га): 1.0721
Номер запису про інше речове право: 34080959 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:07:03

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49608937 від 11.11.2019 10:16:03, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0354
Опис об’єкта: Площа (га): 1.213
Номер запису про інше речове право: 34080740 (спеціальний розділ)

стор. 825 з 896



RRP-4HISA3N4N

Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:18:39

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49608680 від 11.11.2019 10:08:27, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0355
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3169
Номер запису про інше речове право: 34080600 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:14:08

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49608551 від 11.11.2019 10:04:23, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
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код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0356
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3842
Номер запису про інше речове право: 34080411 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:52:31

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток  (паїв) , серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49608308 від 11.11.2019 09:57:01, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0357
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4113
Номер запису про інше речове право: 34080285 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:48:07

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток  (паїв) , серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49608201 від 11.11.2019 09:52:57, 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:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0358
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4319
Номер запису про інше речове право: 34080168 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:41:21

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток  (паїв) , серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49608029 від 11.11.2019 09:48:44, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0359
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4413
Номер запису про інше речове право: 34079995 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:34:30

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток  (паїв) , серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49607794 від 11.11.2019 09:42:19, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0360
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4638
Номер запису про інше речове право: 34079837 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:22:53

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 27.01.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток  (паїв) , серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49607315 від 11.11.2019 09:26:45, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 27.01.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
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код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423087600:04:000:0361
Опис об’єкта: Площа (га): 1.4401
Номер запису про інше речове право: 34079290 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:33:45

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14847348, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49607039 від 11.11.2019 09:16:56, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0221
Опис об’єкта: Площа (га): 3.6738
Номер запису про інше речове право: 34079159 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:31:32

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14847250, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49606880 від 11.11.2019 09:11:21, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0199
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4464
Номер запису про інше речове право: 34078975 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:29:26

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14847157, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49606682 від 11.11.2019 09:03:30, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0251
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Опис об’єкта: Площа (га): 4.022
Номер запису про інше речове право: 34070690 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:21:06

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14846770, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49597895 від 08.11.2019 15:50:48, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0264
Опис об’єкта: Площа (га): 3.15
Номер запису про інше речове право: 34066332 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:16:28

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14846536, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49592972 від 08.11.2019 13:42:34, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
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Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0266
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1342
Номер запису про інше речове право: 34065874 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:13:42

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14846451, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49592667 від 08.11.2019 13:33:12, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0267
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1352
Номер запису про інше речове право: 34062594 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:11:37

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
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08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14846363, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49588694 від 08.11.2019 11:41:09, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0268
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1659
Номер запису про інше речове право: 34061835 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:09:15

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14846260, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49588469 від 08.11.2019 11:36:32, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0270
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1366
Номер запису про інше речове право: 34061493 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 14:06:23

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14846140, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49588091 від 08.11.2019 11:28:33, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0273
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0219
Номер запису про інше речове право: 34061232 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:50:23

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14843593, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49587868 від 08.11.2019 11:23:10, 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:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0272
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9951
Номер запису про інше речове право: 34061105 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:08:41

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14842235, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49587684 від 08.11.2019 11:19:18, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0274
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0137
Номер запису про інше речове право: 34060982 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:06:18
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Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14842006, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49587560 від 08.11.2019 11:16:10, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0276
Опис об’єкта: Площа (га): 3.1019
Номер запису про інше речове право: 34060822 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:03:53

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

відомості з ДЗК, серія та номер: 14841807, виданий 05.11.2019,
видавник: Державний земельний кадастр; додаткова угода про
внесення змін до договору оренди невитребуваних земельних часток
(паїв), серія та номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони
угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49587372 від 08.11.2019 11:12:12, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
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код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0165
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5201
Номер запису про інше речове право: 34060670 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 12:01:36

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841625, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49587203 від 08.11.2019 11:08:29, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0177
Опис об’єкта: Площа (га): 3.6311
Номер запису про інше речове право: 34060430 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:59:43

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841524, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49586980 від 08.11.2019 11:02:47, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0178
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4475
Номер запису про інше речове право: 34060240 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:57:43

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841454, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49586740 від 08.11.2019 10:57:24, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0179
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Опис об’єкта: Площа (га): 3.4475
Номер запису про інше речове право: 34060049 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:55:36

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841375, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49586555 від 08.11.2019 10:53:13, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0183
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5127
Номер запису про інше речове право: 34059882 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:53:24

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841277, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49586373 від 08.11.2019 10:48:38, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
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Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0189
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4962
Номер запису про інше речове право: 34059708 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:50:02

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841156, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49586196 від 08.11.2019 10:44:27, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0191
Опис об’єкта: Площа (га): 3.5081
Номер запису про інше речове право: 34059495 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:47:53

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
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08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14841049, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49585975 від 08.11.2019 10:38:45, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0192
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4962
Номер запису про інше речове право: 34059334 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:45:30

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14840957, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49585757 від 08.11.2019 10:33:26, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0195
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8207
Номер запису про інше речове право: 34059128 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:42:35

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14840824, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49585054 від 08.11.2019 10:15:19, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:1195
Опис об’єкта: Площа (га): 0.7201
Номер запису про інше речове право: 34058488 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:39:51

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14840672, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49584555 від 08.11.2019 10:02:44, 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:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0196
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4859
Номер запису про інше речове право: 34058083 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:36:36

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14840517, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49584391 від 08.11.2019 09:57:51, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:03:000:0198
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4859
Номер запису про інше речове право: 34057891 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:33:04

стор. 844 з 896



RRP-4HISA3N4N

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14840394, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49584175 від 08.11.2019 09:51:48, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:04:000:0913
Опис об’єкта: Площа (га): 3.2723
Номер запису про інше речове право: 34057563 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:22:54

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14839920, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49583774 від 08.11.2019 09:40:55, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
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код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:04:000:0067
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4141
Номер запису про інше речове право: 34057463 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 11:17:40

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14839259, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49583657 від 08.11.2019 09:37:16, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:04:000:0066
Опис об’єкта: Площа (га): 3.4843
Номер запису про інше речове право: 34057294 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 10:22:27

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14836325, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49583396 від 08.11.2019 09:29:54, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, починаючи з 14.04.2011 року, з
правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:04:000:0914
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3016
Номер запису про інше речове право: 34057121 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 10:08:37

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; відомості з ДЗК, серія та номер:
14835110, виданий 05.11.2019, видавник: Державний земельний
кадастр

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49583266 від 08.11.2019 09:25:46, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 15 (п'ятнадцять) років, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 (три) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423010100:04:000:0046
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Опис об’єкта: Площа (га): 2.1365
Номер запису про інше речове право: 34056658 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

05.11.2019 09:49:42

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий 28.08.2013,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49582756 від 08.11.2019 09:08:22, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 28.08.2028

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28, додаткові відомості: в
особі директора Бикова О. М.

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:1130
Опис об’єкта: Площа (га): 1.294
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33947571 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:23:10

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49464076 від 31.10.2019 18:04:20, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0362
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1139
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33947398 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:19:25

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463902 від 31.10.2019 17:54:20, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0513
Опис об’єкта: Площа (га): 2.2125
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33947319 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:15:32

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
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району, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463816 від 31.10.2019 17:50:15, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0520
Опис об’єкта: Площа (га): 1.709
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33947238 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:12:05

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463729 від 31.10.2019 17:45:33, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0521
Опис об’єкта: Площа (га): 1.709
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33947120 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:07:38

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463605 від 31.10.2019 17:40:01, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0504
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0294
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33947004 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 16:01:39

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463495 від 31.10.2019 17:34:51, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0496
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7157
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33946908 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 15:57:45

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463341 від 31.10.2019 17:28:05, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0490
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Опис об’єкта: Площа (га): 1.613
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33946596 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 15:54:25

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2017,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49463069 від 31.10.2019 17:17:30, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0478
Опис об’єкта: Площа (га): 1.739
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33945974 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 15:30:22

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49462263 від 31.10.2019 16:51:04, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0446
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0672
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33923737 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

25.10.2019 09:24:35

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 24.02.2014,
видавник: сторони договору; додаткова угода про внесення змін до
договору оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 08.07.2019, видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49438009 від 30.10.2019 16:53:53, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 24.02.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423085900:07:000:0545
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3288
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Лісківська
Номер запису про інше речове право: 33920024 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 17:04:51

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49433797 від 30.10.2019 15:21:41, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0103
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4385
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33917689 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 16:56:55

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49431285 від 30.10.2019 14:26:26, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0073
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4417
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33917431 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 16:48:03

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49430814 від 30.10.2019 14:16:04, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0055
Опис об’єкта: Площа (га): 2.2816
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
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Номер запису про інше речове право: 33916647 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 16:34:56

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49429980 від 30.10.2019 13:54:06, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0036
Опис об’єкта: Площа (га): 2.2664
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33916187 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 16:29:34

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49429670 від 30.10.2019 13:45:56, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0032
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9592
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33909326 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 16:22:23

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток(паїв), серія та
номер: б/н, виданий 17.12.2014, видавник: сторони договору;
додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49422247 від 30.10.2019 10:48:16, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0031
Опис об’єкта: Площа (га): 1.9645

стор. 858 з 896



RRP-4HISA3N4N

Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33908773 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 15:36:52

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49421690 від 30.10.2019 10:36:59, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0440
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5809
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33907527 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 15:16:27

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49420318 від 30.10.2019 10:08:08, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.
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Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0423
Опис об’єкта: Площа (га): 1.6522
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33905038 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 12:13:38

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49417550 від 30.10.2019 08:56:15, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка
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Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0159
Опис об’єкта: Площа (га): 1.3375
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33904907 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 12:04:04

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49417369 від 30.10.2019 08:50:47, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0143
Опис об’єкта: Площа (га): 1.125
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33904395 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 11:47:42

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416790 від 30.10.2019 08:28:39, Шевченко Оксана
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Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0187
Опис об’єкта: Площа (га): 1.8971
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33904255 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 11:13:15

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416558 від 30.10.2019 08:15:23, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки або
натуральній формі

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0188
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0137
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33904144 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 11:09:07

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416498 від 30.10.2019 08:10:26, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0222
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4817
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33904066 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 11:55:29

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416400 від 30.10.2019 07:55:12, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0162
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5808
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33903800 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 11:05:33

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416106 від 29.10.2019 20:23:09, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0227
Опис об’єкта: Площа (га): 1.5829
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33903789 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:32:16

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416079 від 29.10.2019 20:18:45, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0327
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0621
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33903772 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:27:35

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
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земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416038 від 29.10.2019 20:09:41, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0331
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0626
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33903738 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:18:44

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49416018 від 29.10.2019 20:02:32, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, 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 в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0339
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0744
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33901394 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 11:02:23

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49413576 від 29.10.2019 16:58:50, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0229
Опис об’єкта: Площа (га): 2.371
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33901173 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:04:36

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49413287 від 29.10.2019 16:51:05, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0391
Опис об’єкта: Площа (га): 0.8279
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33900876 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:59:34

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49412974 від 29.10.2019 16:43:31, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
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Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0231
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3818
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33900773 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:01:03

Державний реєстратор: Шевченко Оксана Володимирівна, Сосницька селищна рада
Сосницького району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49410618 від 29.10.2019 15:44:23, Шевченко Оксана
Володимирівна, Сосницька селищна рада Сосницького району,
Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: Територіальна громада в особі Менської міської ради,
код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата встановлюється за погодженням сторін та
виплачується орендарем у грошовій формі в розмірі 5,00 % (п'ять
відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0394
Опис об’єкта: Площа (га): 1.7998
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., сщ/рада. Макошинська
Номер запису про інше речове право: 33900615 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:56:20

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
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району, Чернігівська обл.
Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49412734 від 29.10.2019 16:38:10, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0255
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3226
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33898724 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:46:44

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49410648 від 29.10.2019 15:44:53, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
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Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0300
Опис об’єкта: Площа (га): 2.1343
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33897253 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

24.10.2019 10:43:37

Державний реєстратор: Решодько Інна Віталіївна, Сосницька селищна рада Сосницького
району, Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
08.07.2019, видавник: сторони угоди; договір оренди невитребуваних
земельних часток(паїв), серія та номер: б/н, виданий 17.12.2014,
видавник: сторони договору

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 49408871 від 29.10.2019 15:07:30, Решодько Інна Віталіївна,
Сосницька селищна рада Сосницького району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 17.12.2029

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕНА-АВАНГАРД", код ЄДРПОУ: 30481568, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський район,
місто Мена, вулиця Піщанівська, будинок 28

 Орендодавець: територіальна громада в особі Менської міської ради
Менського району Чернігівської області, код ЄДРПОУ: 04061777,
країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: в особі міського
голови Примакова Геннадія Анатолійовича

Опис об’єкта іншого
речового права:

орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 5 (п'ять) % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423055700:05:000:0321
Опис об’єкта: Площа (га): 1.8909
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Номер запису про інше речове право: 33185267 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

09.09.2019 14:33:32

Державний реєстратор: Лісена Людмила Юріївна, Менська районна державна адміністрація,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 01.09.2008,
видавник: угода між сторонами; додаткова угода про внесення змін
до договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 22.07.2019,
видавник: угода між сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 48638929 від 12.09.2019 10:05:13, Лісена Людмила Юріївна,
Менська районна державна адміністрація, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: на 15 років, до 01.09.2023 року, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Фермерське господарство "Бутенко", код ЄДРПОУ:
14249482, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 15670,
Чернігівська обл., Менський р., с. Дягова

 Орендодавець: Менська міська рада Менського району Чернігівської
області, код ЄДРПОУ: 04061777, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі - 5% від
грошової оцінки землі

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423083500:02:000:0072
Опис об’єкта: Площа (га): 2.874
Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Адреса: Чернігівська обл., Менський р., с/рада. Дягівська
Номер запису про інше речове право: 31215248 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 09:16:33

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46508880 від 17.04.2019 10:59:04, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1615
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31214895 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 09:12:03

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46508470 від 17.04.2019 10:48:41, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1616
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31214599 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 09:07:47

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46508272 від 17.04.2019 10:43:59, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1617
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31214371 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 09:01:59

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46508010 від 17.04.2019 10:38:10, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1651
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31213940 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 08:41:55

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46507598 від 17.04.2019 10:28:00, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1619
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0014
Номер запису про інше речове право: 31213697 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 08:37:19

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46507388 від 17.04.2019 10:22:56, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1620
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0014
Номер запису про інше речове право: 31213533 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 08:32:56

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46507158 від 17.04.2019 10:17:45, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1621
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0014
Номер запису про інше речове право: 31213292 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 08:28:23

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: бн, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46506793 від 17.04.2019 10:09:30, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1622
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9959
Номер запису про інше речове право: 31212283 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 08:23:04

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46505868 від 17.04.2019 09:44:23, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1623
Опис об’єкта: Площа (га): 2.7866
Номер запису про інше речове право: 31211851 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

12.04.2019 08:15:19

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46505370 від 17.04.2019 09:31:11, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1624
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4261
Номер запису про інше речове право: 31211662 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:44:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46505188 від 17.04.2019 09:25:52, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1625
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3696
Номер запису про інше речове право: 31211520 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:40:26

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46504990 від 17.04.2019 09:20:22, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1626
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0014
Номер запису про інше речове право: 31211249 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:37:00

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46504683 від 17.04.2019 09:11:28, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1627
Опис об’єкта: Площа (га): 3.0014
Номер запису про інше речове право: 31211044 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:30:56

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46504447 від 17.04.2019 09:03:38, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1628
Опис об’єкта: Площа (га): 2.7173
Номер запису про інше речове право: 31210883 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:26:51

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46504220 від 17.04.2019 08:55:49, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1629
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3816
Номер запису про інше речове право: 31210694 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:22:43

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46504036 від 17.04.2019 08:47:54, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1630
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3695
Номер запису про інше речове право: 31210520 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:16:40

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46503858 від 17.04.2019 08:40:50, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1631
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3706
Номер запису про інше речове право: 31210396 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 17:03:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46503723 від 17.04.2019 08:34:09, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1632
Опис об’єкта: Площа (га): 2.456
Номер запису про інше речове право: 31210273 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:57:42

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46503623 від 17.04.2019 08:28:32, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1633
Опис об’єкта: Площа (га): 2.6731
Номер запису про інше речове право: 31210071 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:52:24

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46503408 від 17.04.2019 08:13:46, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1634
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31210019 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:48:16

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46503336 від 17.04.2019 08:04:27, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1635
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31210003 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:42:30

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46503314 від 17.04.2019 07:59:04, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1636
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31206773 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:29:18

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46499987 від 16.04.2019 16:45:24, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1637
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31206324 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:20:45

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами; договір оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
21.01.2016, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46499528 від 16.04.2019 16:32:04, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1638
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31206037 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:13:31

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46499194 від 16.04.2019 16:23:06, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1639
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31205764 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:06:42

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46498776 від 16.04.2019 16:12:24, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1640
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3743
Номер запису про інше речове право: 31205356 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 16:01:59

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46498353 від 16.04.2019 16:02:05, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1641
Опис об’єкта: Площа (га): 2.6297
Номер запису про інше речове право: 31204920 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:55:38

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46497966 від 16.04.2019 15:52:40, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1642
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3234
Номер запису про інше речове право: 31204520 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:48:56

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46497528 від 16.04.2019 15:43:11, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1643
Опис об’єкта: Площа (га): 2.71
Номер запису про інше речове право: 31204211 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:44:42

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46497305 від 16.04.2019 15:38:21, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1644
Опис об’єкта: Площа (га): 2.3369
Номер запису про інше речове право: 31203927 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:40:08

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46496950 від 16.04.2019 15:30:39, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1645
Опис об’єкта: Площа (га): 2.4096
Номер запису про інше речове право: 31203635 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:34:56

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46496650 від 16.04.2019 15:24:09, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1646
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5752
Номер запису про інше речове право: 31202687 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:25:01

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46495663 від 16.04.2019 15:01:24, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1647
Опис об’єкта: Площа (га): 2.5984
Номер запису про інше речове право: 31202383 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:21:12

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46495173 від 16.04.2019 14:50:53, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1648
Опис об’єкта: Площа (га): 2.8328
Номер запису про інше речове право: 31201787 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:17:29

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46494664 від 16.04.2019 14:40:00, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1649
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9481
Номер запису про інше речове право: 31201467 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:12:10

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46494323 від 16.04.2019 14:32:32, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1612
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31201192 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:08:39

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46494005 від 16.04.2019 14:25:19, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1613
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31200972 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 15:04:15

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв), серія та
номер: б/н, виданий 21.01.2016, видавник: договір укладений
сторонами; додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46493716 від 16.04.2019 14:18:05, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1650
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865
Номер запису про інше речове право: 31197472 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
реєстрації:

11.04.2019 14:59:22

Державний реєстратор: Рачков Валерій Юрійович, Менська міська рада Менського району,
Чернігівська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

додаткова угода про внесення змін до договору оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
25.03.2019, видавник: угода укладена сторонами; договір оренди
невитребуваних земельних часток (паїв), серія та номер: б/н, виданий
21.01.2016, видавник: договір укладений сторонами

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 46489606 від 16.04.2019 12:13:27, Рачков Валерій Юрійович,
Менська міська рада Менського району, Чернігівська обл.

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 20.01.2031, додаткові відомості: договір укладено строком
на 15 років, але не довше ніж до моменту отримання власниками
невитребуваних земельних часток (паїв) державних актів на право
власності на земельну ділянку

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАФНІС", код
ЄДРПОУ: 39836809, країна реєстрації: Україна

 Орендодавець: Менська міська рада , код ЄДРПОУ: 04061777, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

в оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського
призначення

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 7423088500:06:000:1614
Опис об’єкта: Площа (га): 2.9865

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

стор. 895 з 896
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Реєстраційний номер
майна:

330359

Тип майна: будинок
Адреса нерухомого
майна:

Чернігівська обл., Менський р., м. Мена, вулиця Транспортна,
будинок 17

Житлова площа (кв.м): 52,8, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 19906
Технічний опис майна: жилий будинок з надвірними спорудами
Номер запису: 2862 в книзі: 20.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:

27.05.2003

Дата внесення запису: 27.05.2003
Назва: Менська міська рада
Код ЄДРПОУ: 04061777
Форма власності: комунальна
Частка власності: 1/1
Підстава виникнення
права власності:

договір купівлі-продажу, 872, 28.03.2003, Новик В.П., приватний
нотаріус Менського районного нотаріального округу
Відомості про інші речові права 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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