
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:

149311767

13.12.2018 10:46:46

М еняйло Тетяна Сергіївна, Верхньодніпровська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.

заява з реєстраційним номером: 31642506, дата і час реєстрації заяви:
10.12.2018 11:01:14, заявник: Івашина Олена Дмитрівна 
(уповноважена особа)

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:

О б’єкт нерухомого 
майна:
Опис об’єкта: 

Адреса:

Додаткові відомості:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
1667916712210

Комплекс будівель та споруд КЗ "Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ 
ступенів", об'єкт житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 8735.3

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р., м. 
Верхньодніпровськ, вулиця Федоровського, будинок 97

п/д підвал, а-1 тамбур, а'-І ганок з пандусом, а"-1 вхід в підвал, а"'-1 
ганок, аІУ 1 ганок, ау-1 ганок, аУІ-1 тамбур, аУИ-Іганок, 
аV III-1 тамбур, аїХ-1 ганок, ах-1 вхід в техпідпілля, а X I-1 ганок, 
аХІІ-ганок,аХІІІ-1 ганок,аХІХ-1 ганок, аХУ-1 ганок,аХУІ ганок, 
аХУІІІ-1 ганок, аХІХ-1 тамбур, № 1 огорожа, № 2 хвіртка, № З 
ворота, № 4 хвіртка, № 5 ворота, Т мощення, І мощення, № 6 сходи, 
№ 7 сходи

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 29417531
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:

10.12.2018 11:01:14

М еняйло Тетяна Сергіївна, Верхньодніпровська районна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обл.

РІШ ЕННЯ, серія та номер: № 177-10/УІІІ, виданий 30.11.2018, 
видавник: Верхньодніпровська міська рада Верхньодніпровського 
району Дніпропетровської області, "Про безоплатне прийняття 
окремих юридичних осіб та майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Верхньодніпровського 
району у комунальну власність Верхньодніпровської міської 
об'єднаної територіальної громади та затвердження статутів 
комунальних закладів освіти"

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 44581280 від 13.12.2018 10:42:56, Меняйло Тетяна Сергіївна,' 
Верхньодніпровська районна державна адміністрація, 
Дніпропетровська обл.

право оперативного управління



Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого 
речового права:

ПРАВОКОРИСТУВАЧ: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
Ш КОЛА №5 І-ІІІ СТУПЕНІВ" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ: 26372681, 
країна реєстрації: Україна

ВЛАСНИК: Верхньодніпровська міська рада, код ЄДРПОУ: 
04052595, країна реєстрації: Україна

Комплекс будівель та споруд КЗ "Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ 
ступенів"


