
витяг
з.Щер:кавного ре€стру рчових прав на нерухоме майно про ре€страцiю права власностi

Iндексний номер витяry:

Дата час формування:
Витяг сформовано:

Пiдстава формування
витяry:

281808548

28.|a.2O2l l6:03:34

Коваь Сергiй Анатолiйович, Виконавчий койтет Апостолiвськоi
MicbKoi ради, Днiпропетровська обл,

з:Iява з реестрацiйним номером: 48581549, джа i час реестрацii заяви:
2|,|0.2а2| l8:42:50, заrIвник: Богдан Наталя Юрiiвна, Богдан Вiта.пiй
Вiкторович

Акrуагlьна iнформацiя про об'ект нерухомого майна
2490786812060

Актуальна iнформацiя про право власпостi
Номер заппсу про право власностi / довiрчоi власностi: 4471551б

Реестрачiйний номер
об'€кта нерухомого
майна:

Об'ект нерухомого
мйна:
Кадастровий номер:

опис об'екта:

Щiльове призначенЕя:

Адреса:

Тип права власностi:

Даrа час державноi
реестрафi:
Пiдстав а. для державноi
реестрацt:

Форма власностi:

вид спiльноi власностi

Розмiр частки:

Власники:

земельна дiлянка

l 220385500:03 : 005 :0084

flпоща (га): 0.165l, Щата державноi реестрацii земельноi дiлянки:
l8.10.202l, оргtlн, що здiйснив державну ресстрачiю земельноi
дiлянки: Вiддiл J\b2 Управлiння у Криворiзькому рйонi Головного
у пр авлiння .Щержгеокадастру у Щнi пропетро вс ькiй областi

для будiвництва i обсrrуговування житлового будинку, господарських
булiвель i споруд (присадибна дiлянка)

.Щнiпропетровська обл., Криворiзький р., с. Мар'янське, вулиця
Сковороди Григорiя, земельна дiлянка 88

Право власностi

2|.|0.2021 18:42:50

витяг з.Щержавного земельного кадастру, про земельну дiлянку, серiя
та номер: 18-|2|424983202а, видаrпай 19.08.2020, в}цаRник: Вiддiл в
АпостолiВськомУ pЙoHi ГоловногО управлiннЯ .Щержгеокадастру у
Щнiпропетровськiй областi; рiшення органу мiсцевого
сtlп,Iоврядувtlння, серiя та номер : |7 44, виданпй 25 .а9 .2020, видавник :

Зеленодольська MicbKa рада
приватна

спiльна cyMicHa

|/|

Богдан Наталя QRiiъ_на рле99тр_аJ{iйний номер облiковоi картки
платника податкiв : 28 5 8 520866, KpaiHa громадянства: Yr<paiHa

"ffi
Ёiffffi
R]tl|,] }].i]i]l\l'I'QA

згlдно з

Витяг сформував: Коваль С.А.



з,Щержавного ре€стру

Iндексний номер витяry:

Дата час формування:
Витяг сформовано:

пiдстава формування
витяry:

витяг
речових прав на нерухоме маf,но про ре€страцiю права власностi

28l 808834

28.1а.2о2l l6:04:15

Коваль С ергiй Анатолi йович, Виконавчий койтgг Апостолiвськоi
MicbKoi ради, ffнiпропетровська обл.

11ярl l рýс]рацlЩ", номером: 48581549, дата i ч:лс ре€страцii заяви:
21.10.2a2| 18:42:50, з:tявник: Бо.дан Наталя Юрiiвна, Богдан Вiтапiй
Вiкторович

Акгуальна iпформацiя про об'ект нерухомого майна
249078б812060Ресстрацiйний номер

об'€кта нерухомого
маина:

Об'ект нерухомого
мйна:
Кадастровий номер:

опис об'скта:

Щiльове призначепня:

Адреса:

земельна дiлянка

l 2203 85500:03 :005:0084

Г[тlоща (га): 0.1651, {ата державноi peccTpauii земельноi дiлянки:
l8.10.202_1, орган, що здiйснив пержавну реестрацiю земельноi
дiлянки: Вiддiл Nч2 Уrrравлiння у Криворiзькому районi Головного
у гтравлiння,Щержгеокадастру у ,ЦHi фопетро всьЙi Й областi

для .будiвництва i обслуговуванпя житлового будинrсу, господарських
булiвель i споруд (присадибна дiлянка)

Щнiпропетровська обл., Криворiзьк ий р., с. Мар'янське, вулиця
Сковороди Григорiя, земельна дiлянка 88

Право власностi

2l.L0.202l l8:42:50

витяг з Дерёщцогq ?9y9{tlого кадастру, про земеJIьrrу дiлянr<у, серiя
та номер: lщ-|2|4249832а20, вцдашай 19.08,2020, видавник: Еiддijr в
Апостолiвському. pari_oHi Головного управлiння .Щерлсгеокадасrру у
,,Щнi пропетровськiй областi ; рiш ення- оliгану м i сцевЪго
сап,Iоврядувalння, серiя та номер : l7 44, виданий 25 .09.2о20, видавюtк :

Зеленодольська MicbKa р4да
приватна

спiльна cyMicHa

111'

Богдан Вiталiй Вiкторович: р9€стаrцйний номер облiковоi к4ртки
платника податкiв: 2799222530, KpaiHa громадяiства: YKpaiHa

Актуальна iнформаuiя про право власностi
Номер }апису про право власностi / довiрчоi власностi: 44715737
Тип права власностi:

Дата час державноi
реестрацii:
Пiдстава для державноi
реестрацii:

Форма власностi:

Вид спiльноi власностi:

Розмiр частки:

Власники:

згlдно з
м ffi

Витяг сформував: Коваль С.А,


