
BkITЯГ
з дeр)кaBнoгo рeссТрy peчoBиx пpав нa нepyxо]i{e r\.rайнo пpo

peсстpацiю прaва власнocтi

lндeксниЙ нoмep
Bитяry:

flата, нac
фopмyвaння:
Bитяг нa.qaв:

Пiдстaва наlцaння
витягy:

Aкryaльнa iнфopмaцiя пpo дeрxавнy рeестpaцiю пpaвa влaснoстi
Hoмeр зaпиGy пpo пpaBo власнoстi: 10365994

flатa' нaс дepжaвнoТ
peeстpaцiТ:

fleржaвний
peостpaТop:

Пiдстaвa виHикHeHня
пpавa влaснoстi:

Пiдотaвa BнeсeHня
зaписy:

Фoрмa влaснoстi:

Poзмip чaсткИ:

Bлaсники:

floдaткoвi вiДoмoотi:

лиffonaДa 2a15 potч Ns 15

Biдoмoстi пpo o6,скг }tepyxo}'oгo мaйна
Peсстpaцiй ний нoмep oб'eктa нepyхotvloгo май нa : 67 т 60 67 З2224
oб'erг нepyхoмoгo зe[лeлЬHa дiлянкa
мaЙнa:

51741127

18.01.2016 13:55:13

пpивaтниЙ нoтapiyс Тpiфoнoвa Teтяна AнaтoлiТвна, Киeвo-
CвятoшинськиЙ paйoнний нoтaрiaльний oКрyг, КиТвська o6л.
зaявa з pe6стрaцiйним.нoмeром: 152855З0, дaтa iнаtс pесс. paJiТ
зaяBи: 16.01.201 6 17:5o 12' зaявFlИк: Cтeпaнюк Ceргir-r
Baсильoвltч

04.07.2015 16.A241

Бiлoyс Haталiя Boлoдимиpiвна, PеострaцiЙнa сlrpкба i{lrево.
CвятoшинсЬКoгo paЙoннoгo yпрaвлiння юстиЦiТ КиТвсьriоТ облaстi
дoгoвip кyпiвлi-пpoдaжy, зeмeлЬнoТ дiлянки, cеpiя тa Hoп{ep: 5869,
видaниil 22.1 2.201 2. вида BHик: п pи BaтН И й нотa piyс Киeвo.
CвятoшинсЬкoro paйoннoгo нoтаpiальнoгo oкpyiy КиТвськoТ
oбластi Миxальчeнкo М.М.
Pjшeння пpo дepжaBнy peeстрaцiю прaв та Тх oбтяхletlь (з
вiдкp.итт.я пl poздiлy), iндeксниlt,i lioМ ep: 22т 1 so 17 вiд О }. i7 .2О 1 5
11:40:13

пpивaтнa

1

cтeпaнюк Ceргiй Baсильoвич, perсТрaЦiЙниli Нo'ep облiковоТ
кapтки плaтНикa пoдaткiв: 2928004372, пaспopт гpоMадянИHa
УкpaТни. сepiя тa нoMep: сP210088, вtlдaниit bz'is.lggz,
видaвНliк: BoлoдимиpецькиЙ PB УMBс УкptiТнlr B PiD:iе;':..t:.t,-t
oблaстi. крlaТна гpoмaдянствa: УкраТнa

цiльoвe пpизНaЧeнHя зeмeлЬHoТ дiлянки змiненo нa пiдстaвi
Piшeння 2 сeсiТ Vlll сtсrикaння CoфГrвськo-БopщaгiвськоТ сiльськof
paди Кисвo-CвятoшинсЬкoгo рaЙoнy Ки.fвськoТ oблaстi вiд 26

дп rФФ g, 120t !l @' 2015 r ЕКMNeз2;g2З



ф1peсa:

Кaдaстpoвийl нoмep:

Qiльoвe пpизнаЧeнHя:

Плoщa:

.Qaнi npo yгiддя:

Bитяr с{roрмyвaв:

,Qeржавний
perстPaтoр:
Пiдпис:

КиТвська oбл.' Киeвo-CвятoцJинсЬкий p., с. Coфii.вська
Бopщaгiвкa, ByлиЦя PaЙд1Dкнa, зeмeлLна дiляйкa tol-д
32224 862A0 : 03 : 006 : S0 B0

для бyдiвництвa i oбсrryгoвyвaння 6aгaтoквapтирнoгo )к}tтлoвoгo
бyдинкy

0,1632 гa

piлля' плoщa: 0,.|632 га

Тpiфoнoва Т.A.

стoр. 2 з 2



RиITЯГ
з дep)кaвнoгo perстрy peЧoвиx прaв на нepyxoПлe мaйнo пPo

peестpацilо пpaва власнoстi

Aкryaльнa iнфopмaцiя пpo дepжaвнy peсстpaцiю пpaвa влaснoстi
Hoмepзaписy пpo пpавo власнoстi: t1569850

lндeксниЙ нoмep
витяry:

flaтa, нaс
фopмyвaння:
Bитяг HaдaB:

Пiдстaвa HaдaHHя
Bитяry:

flaтa, нaс дepжaвнoТ
peeстpaцiТ:

'QepжавниЙpeoстратop:

Пiдставa BиHикHeHHя
пpaвa влaснoстi:

Пiдстaва BHeсeHня
3anиGy:

Фopмa влaснoотi:

Poзмip ЧaсТки:

Bласники:

Дoдaтковi вiдoмoстi:

Peвстpa цiй н ий нoмep oб'сктa нeрyxo]v|oгo мaЙн a : 7 4Ba25432224

oб'eкг нepyxorvloгo зervleлЬнa дiлянкa
мaЙнa:

Aдpeсa: КиТвськa oбл., Киевo-Cвятoшинський 1э., с. CoфiТвська

51740245

18-01 .2016 13:40:05

пpивaтниЙ Hoтapiyс Tpiфoнoвa Тетянa AнaтoлiТвнa, Кисsо.
Cвятoшинський pаЙoнниЙ нoтаpiaльниЙ oкpyг, КиТвськa oбл.
зaяBa з peостpаЦiЙним F|o[,tepo[|: 15285515, дaтa i vaс pеeстpaцii
зaяBи: 16.01.201 6 17:4О:17, зaяBник: Cтeпaнiоiс Crpгilr
Baсильoвич

06.10.201511:00:45

3aставенкo Aнна Biкropiвнa, PесстpaцiЙнa сл;скба О5;ir::ас.-коt о
мiськpaЙoннoгo yпpaвлiння юстицiT КиТвськoТ облaстi
дepжaвний aкт нa пpaвo влaснoстi Ha зerиeлЬнy вiлянкy, оepiя тa
нoмep: яИ3a387 1' BvlдaниЙ 1 9,1 2.201 2, в Идa B ни к: Уп pавлi н ня
.Qeржкoмзeмy y Киeвo.CвятoщинсЬкol\лy paйонi КиТвськoТ oблaстi
Piшeння пpo }qep)кaBнy peeстpaцiю пpaв тa.iХ oбтяжeнь (з
вiдкpиттям poздiлy), iндeксниЙ HоfЙeр: 2521 5257 вiд 12.10.201 5
13:49:36

пpиBaт}ia

1

cтeпaнюк GepriЙ BaсильoвиЧ, рeсстpацiЙниЙ нCIlvteр oблiкoвoТ
кapтки плaтни кa подaткiв: 2928004372, паспopт гpot'./taдяHиHa
УкpaТни, сepiя та нor\,lep: сP210088, видaний 07.05.1997,
видaвH}tк: BoлoдимиpeЦЬкиr\4 PB УМBс УкpaТнtt в Piвнer-rськiй
oблaстi , кpaТнa ГpoМaдяHствз: УкpаТнa

цiльoвe пpИзHaчeнHя земeлЬHоТ дiлянки змit-tенo ll3 lii; iс-Гa3i
Piшeння 2 сeсiТ Vlll скликaння CoфiiЪсько-БopщaгiвськoТ сiльськoТ
paди Киевo.CвятoшинсЬкoгo paЙoнy КиТвськoТ oблaстi вiд 26
листoпaдa 2015 poкy Ns 20

Biдoмостi пpo o6'eкг }|epyxоплoгo майнa

яп кoФ Ф:' 12.ф Il iв. :оi5 ЕКМNss;]Е9?4



КaдaотрoвиЁt нoмep:

l-{iльoвe пpи3HaчeHHЯ :

Плoща:

Bитяг сфopглyвав:

tl,е:эlкавг:r;Ё;
peЕстрaтор:
Пiдnис:

Бopщaгiвка, вyлиця PaЙдpкна, зeмeлЬнa дiлянкa 101
32224862A0 : 03 : 006 : 502 9

для бyдi вн ицтвa i oбслyгoвyваHня багатoквapтирнoгo x(итлoBoго
6удинку
О'1423 гa

стop.2 з 2



BиTЯГ
з дepжавнoгo рeccтрy pe.чoвиx пpав нa }lepyxoil'e мaйнo пpo

peсстPaцiк} пpaва влaснoстi
lндeксний }|oпnep
Bитяry:

flaтa, нaо
фopмyвaння:
Bитяг нaдaв:

Пiдстaвa нaдaння
витяry:

Aкryaльнa iнфopмaцiя пpo дepжaвнy peестpaцiю пpaвa влaснoстi
Hoмep запl.tсy пpo пpaвo власнoстi: 11048504
Дaтa, нaс дepжaвнol
peeстpaцiТ:

,QepжaвниЙ
peeстpаТop:

Пiдстaва виHикнeння
прaва власнoстi:

Пiдстaвa внeсeнHя
3aпиоy:

Фopмa влaсностi:
Poзмip чaсткИ:

Bлaоники:

.Qoдaткoвi вiдoмoстi:

Biдoмoстi пpo o6'скт }repyxotиorо майна
Peсстpа цiЙн и й нoмep o6'eктa нepyxo rиoгo ма й нa : 7 1т 5257 32224
oб'eп нeрyxoMoгo зe[\^eлЬНa дiлянкa
мaйна:

Aдpeсa: КиiЪськa oбл., Киeвo-CвятошинськиЙ p., с. CoфiiЬськa
Бopщaгiвкa, вyлиця Paйдy>кнa, 100

51726592

18.01.2016 10:51:21

пpиватниЙ нoтаpiyс Тpiфoнoвa Тeтянa AнaтoлilЪнa, Кисво-
CвятoшинськиЙ рaйoнниЙ нoтaрiaльниЙ oкpyг, китвська ЬЪл.
.aявa з peeстpaцiйним-нoмepoм: 15285207, дaтa i нас perстрацГi
aaяBу|: 16.01.20.t6 16:09:.t0' зaявF|ик: M ялик Ёiкгop нй.iипЪрoвиv

04.09-2015 16:13:14

пpивaтний нoтapiyо Tpiфoнoвa Тeтянa AнатoлiТвнa, Киlвo-
Cвятoшинський paйонний нoтapiальний oкpyr, китвськa Ъол.
дoгoвip-кy-пiщ.lPo дalкy зeмeльнoТ дiлянки, сepiя тa нoмeр: з804,
BИДaнИЙ 04.09.2015, видaвник: Тpiфoнoва T.A.' пpивaтниЙ
н-oтapiyс Кисво.Cвятoцl инcЬкoгo paйoннoгo нотаpiaл ЬHoГo Окpyry
КиtЪськoТ oблaстi
Piшeння lp9-49р,к?в1y.p'e.ссTрaцiю пpaв тa ix oбтяжeнь, iндeксний
Нoмep: 24171320 Biд 04.09.2015 16:18:58
пpивaтна

1

[ 31.ик 
в iкrop Hинипopo! l J l perстpaцiйни й нoмep обл i кo вoТ

кapтки плaтHи кa пoдaткiв: 28984 1 4536, паспopт гpoгl'l aдя HИнa
Укpaiни, оe iя тa Hoмep: сP039123, видaниЙ 2z.oz'зgёЬ,
Bи.qaBник: BoлoдимиpeцькиЙ PB УMBс УкpaТни в PiвнЬнЪькiй
oблaстi, кpaiна грofuraдянства: УкрaТна

цiльoвe при.HaчeHня зe.иeлЬF|oT дiлянки змiнeнo нa пiдставi
Piщeння 2 сeсiТ Vlll склrикaння со6iiъськo-Бopщa;;"й;i Ьiльськоi
рaди Киeвo-Cвятoшин9ЬЦqгo paЙoi*y киiъськoтБо'""ii .iд. zо
листoпaда 2015 poкy Ne 16

дп коФ 9м. ! 2с6 ll к8' 20. 5 ЕКMNsg?AЗ':t2



Кaдaстpoвий нoмep:

I.{iльoвe пpИзнaЧeння :

Плoщa:

.Qaнi пpo yгiддя:

Bитяг сфopмyвaв:

flержaвний
pe6cтpaтop:

Пiдпис:

3222456200 : 03 : 006 :0 1 25

для 6yдiвнИцтва i oбслyгoвyвaння багaтоквapтиpнoгo )китлoвoгo

бyдинкy
0,09 гa

piлля, плoщa:0,09 га

Тpiфoнoвa.].A'

стop.2 з2



lндeксний Ho[4ep
витяry:

flатa, нaс
фopмyвaння:
Bитяг нaдaв:

Пiдотaвa Hадaння
витяry:

flaтa, нaс дepжaвнoТ
peостpaцiТ:

flеpжaвниЙ
peестpaтoр:

Пiдстaвa BиникнeнHя
пpaвa власнoотi:

Пiдстaвa внeсeння
зaписy:

Фopмa власнoстi:

Poзмiр Чacтки:

Bласники:

oб'erг нepyxott4oгo
мaЙна:

Адpeса:

BиTЯГ
з flepжавнoгo pecстрy peчoвиx пpaв нa нeрyxoмe мaйнo пpo

peсстpaцiю пPaвa власнoстi

51710738

16.01.2016 15.,29:34

пpивaтний нoтapiyс Тpiфoновa Тeтянa AнaтoлiТвнa, Киeвo-
Cвятoши нський pa Йoнний нoтapi aльниЙ oкpyг, КиТвськa oбл.
зaявa з peeстрaЦiЙним нoMepolи: 15284783,дaтa iнaс peeстpaцiТ
3aяви: 16.01.2016,15:l2:08, зaявник] M.ялик Biкгop Hиvипopoвин

Aкryaльна iнфopмaцiя прo дep)кaв}|y peсстpацiю пpaвa влaснoстi
Hoмep зaпиcy пpo пpaвo власнoстi: 11755921

26.1O.2015 14:44:29

пpивaтний нотаpiyс Tpiфoнoвa Тeтянa AнaтoлiiЪнa, Кисво-
Cвятoшинський paйoнний нoтaрiaльниЙ окpyг, КиТвськa oбл.
дoгoвip кyпiвлi-пpoдaxry зeilieльнoТ дiлянки, сepiя та Hoмep: 4690,
виДaниЙ 26' 1 o.2o 1 5, видa вни к : Тpiфoнoвa Т.A., пpи вaтн ra й
нoтapiyс Киeвo.Cвятoцlи l.lсЬкoго paйoн ногo нoта piaлЬн oГo o кpyгy
КиТвськoТ oбластi
Piшeння пpo дepжавнy peeстpaцiю пpaв та ti oбтяжeнь' iндeксний
l-|Oмop: 25578394 вiд 26'10.2015 14:48:17
пpИBатHa

1

M.ялик Biкrop Hиvиnoрoвич, рeeстpaцiЙниЙ нoмeр облiкoвoТ
каpтки плaтникa податкiв: 2898414536, пaспopт гpoпna,xяHИHa
УкpаТни, сepiя тa нoмеp: сP039.i23, видaНиЙ 22'02.1996'
видавHик: BoлoдимиpeцькиЙ PB УMBс УкpaТни в PiвненськiЙ
oблaстi, кpaТнa гpoмaдЯHствa. Укpaiнa

Biдoмoстi пpo oб'erг нepyхo&roгo мaйнa
PeсстpацiйниЙ нoмep oб,eкra нeрyхoi,toгo мaйна : 7 481 44732224

3eмeЛЬнa дlляl{кa

КиТвськa oбл., Кисвo.CвятoшинськиЙ p., с' CoфiiЪськa
Бopщaгiвкa, вyлиЦя PaЙдркнa, зeilleлЬHa дiлянкa gg

Кадaсрoвий нoмep: 3222486200:03:006:5070
[.|iльoве пpизHaЧeння: для бyдiвниЦтва ioбслyгoвyвaнHя бaгaтoквapтиpl.toгo житлoBoгo

бyдинкy

дп (оФ Ф, |2t€ |l 
'a, 
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Плoщa:

Bитяг сфopмyвaв:

fleржaвний
peсстpатop:
Пiдпис:

0,09 га

Tpiфoнoвa Т'A.

cтop.2 з 2


