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

права

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

183265085
02.10.2019 13:46:59
Лаврентьева Олеся Валентинівна, Виконавчий комітет 
Кам'янець-Подільської міської ради, Хмельницька обл.
заява з реєстраційним номером: 36096207, дата і час реєстрації заяви:
25.09.2019 10:33:51, заявник: Бедриківська Наталія Леонідівна 
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 1927793768233
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:

земельна ділянка

6823355100:03:001:0085 
Площа (га): 3.61

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 33491554
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

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

Опис об’єкта іншого 
речового права;.

Витяг сформував:

25.09.2019 10:33:51

Лаврентьева Олеся Валентинівна, Виконавчий комітет 
Кам'янець-Подільської міської ради, Хмельницька обл.
державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою, серія та номер: ІІ-ХМ № 002229, виданий 15.01.2001, 
видавник: Новоушицька селищна Рада народних депутатів
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 48970114 від 02.10.2019 13:18:38, 
Лаврентьева Олеся Валентинівна, Виконавчий комітет 
Кам'янець-Подільської міської ради, Хмельницька обл.
право постійного користування земельною ділянкою

Правокористувач: Подільський державний аграрно-технічний 
університет, код ЄДРПОУ: 22769675
власник: НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ: 
21-318746
передається земельна ділянка

Лаврентьева О.В.
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'V витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-6809521532019
Дата формування 09.QE.2019
Надано на заяву (запит) Подільський державний аграрно-технічний університет

02.0' .2019. ЗВ-6809411632019

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі
Кадастровий номер 6823355100:03:001:0085
земельної ділянки

>1Ї-* і і. 2

< ;Ьчт.-гг • Загальні відомості лро .земельну ділянку 
Кадастровий номер 6823355100:03:001:0085
Місце розташування Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вулиця 
(адміністративно- Подільська, 34 4
територіальна одиниця)

-^Цільове призначення: 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
Категорія земель Землі житлової та громадської забудови
Вид використання 03.02 ...........
земельної ділянки
Форма власності Інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі

відсутня
Площа земельної 3.6100
ділянки, гектарів 4,

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

ОГехнічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі,(на місцевості), 20.05.2019;ФОП 
Волосянко М.В., Волосянко Микола Володимирович

Відділ у Новоушицькому районі Головного управління Держгеокадастру у 
Хмельницькій області

09.08.2019

Інформація про 
документацію із 
землеустрою, на 
підставі якої здійснена 

— державна реєстрація 
V земельної ділянки 

Орган, який 
зареєстрував земельну 
ділянку
Дата державної 
реєстрації земельної 
ділянки

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Відомості про право власності / право постійного користування 
Вид права Прав о постійного користування земельною ділянкою
Інформація %
про власників 
(користувачів) 
земельної ділянки
Найменування 
Реквізити документа, 
що посвідчує особу 
Податковий номер 
Місцезнаходження

Частка у спільній 
власності

Подільський державний аграрно-технічний університет

2276)675
804, 52300, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вулиця 
Шевченка, 13 
100

Документ, який 
є підставою для 
виникнення права 
Документ, що 
посвідчує право

Рішення органу місцевого самоврядування Новоушицької селищної ради 
28.12.2000 8

Державний акт від 15.б 1.200і  ІІ-ХМ 002229

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення 
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 
17.10.2012 N0.1051, не зареєстровані.

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, 

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Витяг підготував та 
надав

Підпис:
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Л, О. Бацура, Відділ у  Новоушицькому районі Головного управління 
Держгеокадастру у Хмельницькій області
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Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру
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Опис меж: Умовні позначення:
Від А до Б  землі комун:: льної власності 
(вулиця Подільська);
Від Б до В землі комура льної власності;
Від В до Г Самсоновйч І. А.;
Від Г до Д Шевчук М. І З.;
Від Д до Е Свинар Н. Ф .;
Від Е до Є Слободянюь Л. В.;
Від Є до А землі комун: льної власності 
(вулиця Гагаріна);

Експлікація земельних угідь:; <-.д .

Всього
земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:
Зел ілі під соціально

-культурними об'єктами
Землі під соціально- 

культурними об'єктами
1 ; !\Д  2 3

Площа
земельної
ділянки,
гектарів
3.6100

-ГГГ-7Т-Т-Р 3.0381 0.5719



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки


