Інформація 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:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Адреса /
Місцезнаходження:

211992781
10.06.2020 15:35:57
Гавриляк Михайло Васильович, Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях, Івано-Франківська обл.
Закон "Про приватизацію державного і комунального майна"

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Івано-Франківська обл., Богородчанський р., смт. Солотвин, вулиця
Шевченка, будинок 10

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
866133926204
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
лікарня ветеринарної медицини, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Адреса:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р., смт. Солотвин, вулиця
Шевченка, будинок 10
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта лікарня ветеринарної медицини, А
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 146.8
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34545849
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
10.12.2019 09:18:44
реєстрації:
Державний реєстратор:
Цалин Андрій Богданович, Узинська сільська рада Тисменицького
району, Івано-Франківська обл.
Підстава для державної
передавальний акт, серія та номер: б/н, виданий 06.11.2017,
реєстрації права
видавник: Державна служба України з питань безпечності харчових
власності:
продуктів та захисту споживачів
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 50113365 від 10.12.2019 09:20:18, Цалин Андрій Богданович,
Узинська сільська рада Тисменицького району, Івано-Франківська
обл.
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Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

державна
1/1
ДЕРЖАВА В ОСОБІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ, код ЄДРПОУ: 39924774, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 34545872
Дата, час державної
10.12.2019 09:18:44
реєстрації:
Державний реєстратор:
Цалин Андрій Богданович, Узинська сільська рада Тисменицького
району, Івано-Франківська обл.
Підстава виникнення
передавальний акт, серія та номер: б/н, виданий 06.11.2017,
іншого речового права:
видавник: Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 50113365 від 10.12.2019 09:20:18, Цалин Андрій Богданович,
Узинська сільська рада Тисменицького району, Івано-Франківська
обл.
Вид іншого речового
право оперативного управління
права:
Відомості про суб’єкта
Управитель: БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
іншого речового права:
ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, код ЄДРПОУ: 00699520,
країна реєстрації: Україна
Власник: ДЕРЖАВА В ОСОБІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ, код ЄДРПОУ: 39924774, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
ветеринарна лікарня
речового права:
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
334560426204
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2620455500:01:005:0516
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1655, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
08.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ Держземагентства у Богородчанському районі
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги, для обслуговування Солотвинської
дільничної лікарні ветеринарної медицини
Адреса:
Івано-Франківська обл., Богородчанський р., смт. Солотвин, вулиця
Шевченка, 10
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5280406
стор. 2 з 4
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Тип права власності:
Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава для державної
реєстрації права
власності:

Підстава внесення
запису:

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

Право власності
04.04.2014 13:54:56
Гринишин Орися Романівна, Реєстраційна служба Богородчанського
районного управління юстиції Івано-Франківської області,
Івано-Франківська обл.
розпорядження, серія та номер: 101, виданий 31.03.2014, видавник:
Богородчанська районна державна адміністрація Івано-Франківської
області; Закон України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на
земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх
розмежуванням", серія та номер: 233-VII, виданий 14.05.2013,
видавник: Верховна Рада України
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 12278646 від 09.04.2014 09:49:08,
Гринишин Орися Романівна, Реєстраційна служба Богородчанського
районного управління юстиції Івано-Франківської області,
Івано-Франківська обл.
державна
1
Богородчанська районна державна адміністрація Івано-Франківської
області, код ЄДРПОУ: 23802966, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, Івано-Франківська обл., Богородчанський р.

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 5282204
Дата, час державної
04.04.2014 14:24:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Гринишин Орися Романівна, Реєстраційна служба Богородчанського
районного управління юстиції Івано-Франківської області,
Івано-Франківська обл.
Підстава виникнення
розпорядження, серія та номер: 101, виданий 31.03.2014, видавник:
іншого речового права:
Богородчанська районна державна адміністрація Івано-Франківської
області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 12282447 від 09.04.2014 10:47:45, Гринишин Орися
Романівна, Реєстраційна служба Богородчанського районного
управління юстиції Івано-Франківської області, Івано-Франківська
обл.
Вид іншого речового
право постійного користування земельною ділянкою
права:
Відомості про суб’єкта
Правокористувач: Богородчанська районна державна лікарня
іншого речового права:
ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ: 00699520, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, Івано-Франківська обл., Богородчанський
р., смт. Богородчани, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 5
особа, яка передає право: Богородчанська районна державна
адміністрація Івано-Франківської області, код ЄДРПОУ: 23802966,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р.
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка площею 0,1655 га
речового права:
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
стор. 3 з 4
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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
сформував:

начальник відділу Гавриляк Михайло Васильович
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