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з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

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

П ід ста в а ф ор м у в ан н я 
витягу:

76412740
21 12.2016 08:55:06
Загрія Роман Дмитрович, Рукшинська сільська рада Хотинського 
району. Чернівецька обл.
заява з реєстраційним номером: 20134955, дата і час реєстрації заяви 
16.12.2016 15:40:07, заявник: Мельник Дмитро Іванович 
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер І 125251973250
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Площа:
Адреса:

Земельні ділянки місця 
розташування:
Дод агков і в ід о м ості:

Громадський будинок Колінковецький ЗНЗ 1-111 ступенів, об'єкт 
житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 6859.9
Чернівецька обл., Хотинський р., с. Колінківці, вулиця Головна, 
будинок 92
Кадастровий номер: 7325084000:01:004:0265. цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
будівля Колінковецького ЗНЗ загальною площею 6859.90 кв.м., 
основною площею 2846.30 кв.м. зазначена у плані під літ. А-2-3: 
підвал під літ. І Ід; вхід в підвал під літ. ІЗхПд; вхід в підвал під літ. 
ВхПдІ; ганок підліт, а; ганок підліт, а І; ганок підліг. а2: ганок під 
літ. аЗ; ганок під літ. а; ганок під лі т. а; ганок під літ. а; ганок під лі т. 
а; ганок під літ. а: ганок під літ. а: музей під лі т. Б; ганок під літ. б; 
відмостка під 1; пункт очистки каналізаційних стоків під літ/В; 
погріб підліт. ПГ: вхід в погріб підліт. ВхГІГ; вбиральня підліт. Г: 
гараж підліт. Д; ворота під № 1; огорожа під JV° 2; криниця під № 3; 
криниця під „ХІ1 4; криниця під №і 5: підпорна стіна під № 6: ганок під 
№ 7: ганок під № 8: замощення під 11

Актуальна інформація про право власності 
Номер запису про право власності: 18164157
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
права власності:

16.12.2016 15:40:07

Загрія Роман Дмитрович. Рукшинська сільська рада Хотинського 
району, Чернівецька обл.
технічний паспортна громадський будинок, серія та номер: б/н, 
виданий 30.01.2014. видавиик: Хотинське комунальне районне бюро 
технічної інвентаризації: Рішення "Про прийняття громадської 
будівлі школи з належними до нього будовами та спорудами на 
баланс сільської ради", серія та номер: 400/27/2014. виданий 
11.12.2014, видавник: XXVII сесія VI скликання Колінковепької
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Індексний номер 
витягу:
Дата, чає 
формування:
Витяг надав:

• ІЖ

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

30219697

29.11.2014 11:20:55

Підстава надання 
витягу:

Тип:

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого
майна:

Реєстраційна служба Хотинського районного управління юстиції 
Чернівецької області
заява з реєстраційним номером: 9120518, дата і час реєстрації 
заяви: 26.11.2014 09:43:18, заявник: Мельник Дмитро Іванович 
(уповноважена особа)
витяг власнику нерухомого майна, його спадкоємцям 

Параметри запиту 
514577173250

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 514577173250
Об'єкт нерухомого 
майна:

земельна ділянка

Чернівецька обл., Хотинський р., с. Колінківці, вулиця Головна, 
92
7325084000:01:004:0265, дата державної реєстрації земельної 
ділянки: 14.10.2014
Відділ Дєржземагенства у Хотинському районі Чернівецької 
області

Адреса:

Кадастровий номер:

Орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
земельної ділянки:
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Площа: и 1,6923 га

Актуальна інформація про державну реєстрацію права власності 

Номер запису про право власності: 7878162
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
Підстава виникнення 
права власності:

Підстава, внесення

26.11.2014 09:43:18

Кукурузяк Юлія Анатоліївна, Реєстраційна служба Хотинського 
районного управління юстиції Чернівецької області
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 ЕіНЙВ
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжв
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Інформаційна довідка 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 об’єкта нерухомого майна

Номер інформаційної 
довідки:
Дата, час формування:
Інформаційну довідку 
сформовано:

89787688

16.06.2017 13:08:36
Приватний нотаріус Масловська І.Ю., Хотинський районний 
нотаріальний округ, Чернівецька обл.

Підстава формування загальна площа приміщення, що орендується 107,80 кв.м. 
інформаційної довідки:

Параметри запиту
Пошук в Державному права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:
Реєстраційний номер 1125251973250
об’єкта нерухомого
майна:

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 1125251973250
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого 
майна:
Опис об’єкта:

Адреса:

Земельні ділянки місця 
розташування:

Додаткові відомості:

Громадський будинок Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ступенів, об'єкт 
житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 6859.9, матеріали стін: керам. блок 0,50м, 
Опис: будівля Колінковецького ЗНЗ загальною площею 6859,90 кв.м., 
основною площею 2846,30 кв.м, зазначена у плані під літ. А-2-3; 
підвал під літ. Пд; вхід в підвал під літ. ВхПд; вхід в підвал під літ. 
ВхПдІ; ганок під літ. а; ганок під літ. аі; ганок під літ. а2; ганок під 
літ. аЗ; ганок під літ. а; ганок під літ. а; ганок під літ. а; ганок під літ. 
а; ганок під літ. а; ганок під літ. а; музей під літ. Б; ганок під літ. б; 
відмостка під І; пункт очистки каналізаційних стоків під літ. В; 
погріб під літ. ПГ; вхід в погріб під літ. ВхПГ; вбиральня під літ. Г; 
гараж під літ. Д; ворота під № 1; огорожа під № 2; криниця під № 3; 
криниця під № 4; криниця під № 5; підпорна стіна під № 6; ганок під 
№ 7; ганок під № 8; замощення під II
Чернівецька обл., Хотинський р., с. Колінківці, вулиця Головна 
(вулиця Леніна), будинок 92
Кадастровий номер: 7325084000:01:004:0265, Реєстраційний номер: 
514577173250, цільове призначення: для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти, площа: 1.6923 га
будівля Колінковецького ЗНЗ загальною площею 6859,90 кв.м., 
основною площею 2846,30 кв.м, зазначена у плані під літ. А-2-3; 
підвал під літ. Пд; вхід в підвал під літ. ВхПд; вхід в підвал під літ. 
ВхПдІ; ганок під літ. а; ганок під літ. а і; ганок під літ. а2; ганок під 
літ. аЗ; ганок під літ. а; ганок під літ. а; ганок під літ. а; ганок під літ. 
а; ганок під літ. а; ганок під літ. а; музей під літ. Б; ганок під літ. б; 
відмостка під І; пункт очистки каналізаційних стоків під літ. В; 
погріб під літ. ПГ; вхід в погріб під літ. ВхПГ; вбиральня під літ. Г;
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гараж під літ. Д; ворота під № 1; огорожа під № 2; криниця під № 3; 
криниця під № 4; криниця під № 5; підпорна стіна під № 6; ганок під 
№ 7; ганок під № 8; замощення під II

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 18164157
Дата, час державної 16.12.2016 15:40:07
реєстрації:
Державний реєстратор: Загрія Роман Дмитрович, Рукшинська сільська рада Хотинського

району, Чернівецька обл.
технічний паспорт на громадський будинок, серія та номер: б/н, 
виданий 30.01.2014, видавник: Хотинське комунальне районне бюро 
технічної інвентаризації; Рішення "Про прийняття громадської 
будівлі школи з належними до нього будовами та спорудами на 
баланс сільської ради", серія та номер: 400/27/2014, виданий 
11.12.2014, видавник: XXVII сесія VI скликання Колінковецької 
сільської ради Хотинського району Чернівецької області; лист, серія 
та номер: 01-07-04868, виданий 06.12.2016, видавник: Регіональне 
відділення фонду державного майна України по Чернівецькій області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 33048972 від 21.12.2016 08:46:24, Загрія 
Роман Дмитрович, Рукшинська сільська рада Хотинського району, 
Чернівецька обл.

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: • КОЛІНКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 04416849,

країна реєстрації: Україна, додаткові відомості: власність 
територіальної громади села Колінківці в особі Колінковецької 
сільської ради

Підстава виникнення 
права власності:

Підстава внесення 
запису:

Опш
речо
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Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 20949027
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:
Відомбсті про суб’єкта 
іншого речового права:

16.06.2017 12:49:32

приватний нотаріус Масловська Ірина Юріївна, Хотинський 
районний нотаріальний округ, Чернівецька обл.
договір оренди, серія та номер: 958, виданий 16.06.2017, видавник: 
Приватний нотаріус Хотинського районного нотаріального округу 
Чернівецької області Масловська Ірина Юріївна
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 35713694 від 16.06.2017 12:58:24, приватний нотаріус 
Масловська Ірина Юріївна, Хотинський районний нотаріальний 
округ, Чернівецька обл.
право користування (найму (оренди)) будівлею або іншими 
капітальними спорудами, їх окремими частинами
Строк дії: 16.06.2037

Орендодавець: КОЛІНКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ: 
04416849, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 60023, 
Чернівецька обл., Хотинський р., с. Колінківці, додаткові відомості: 
власність територіальної громади села Колінківці в особі 
Колінковецької сільської ради, діє в особі сільського голови 
Мельник Дмитра Івановича

стор. 2 з З
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Орендар: Урсул Лідія Семенівна, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків: 2047824967, паспорт громадянина 
України, серія та номер: КР099679, виданий 05.08.1996, видавник: 
Хотинський РВ УМВС України в Чернівецькій області, країна 
громадянства: Україна, адреса: Україна, 60023, Чернівецька обл., 
Хотинський р., с. Колінківці, вулиця Хотинського повстання, 
будинок 22

Опис об’єкта іншого приміщення літ. А-2-3 приміщення №89, 91-95. 
речового права:

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

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

об’єктів нерухомого майна відомості відсутні

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні

Інформаційну довідку Приватний нотаріус Масловська Ірина Юріївна 
сформував: /  ^  ^
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