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Міська рада

На Ваш інформаційний запит щодо надання інформації про власника 
полігону побутових відходів на вул. Чорнівській в м. Чернівцях, а також 
документу що підтверджує власність зазначеного полігону, повідомляємо 
наступне.

Власником цолігону побутових відходів на вул. Чорнівській в 
м. Чернівцях є Чернівецька міська рада (територіальна громада).

Надсилаємо ксерокопію витягу з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.08.2013р. 
№8615206.

Додаток : на 1 (одному)арк.

Перший заступник директора, начальник 
управління житлового господарства департаменту 
житлово-комунального господарства міської ради О.Бурак
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з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права

Індексний номер 8615206
витягу:

Дата, час 29.08.2013 10:37:50
формування:
Витяг надав: Реєстраційна служба Чернівецького міського управління юстиції

Чернівецької області
'

Підстава надання заява з реєстраційним номером: 2654594, дата і час реєстрації
витягу: заяви: 23.08.2013 15:23:27, заявник: Ботук Сергій Миколайович

(уповноважена особа)
І і

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 

Номер запису про інше речове право: 2282849

23.08.2013 15:23:27

Гаврилюк Руслана Захарівна, Реєстраційна служба 
, Чернівецького міського управління юстиції Чернівецької області

витяг із рішення "Про надання юридичним особам земельних 
ділянок в постійне користування", серія та номер: 745, виданий 
31.01.2013, видавник: Чернівецька міська рада 32 сесія VI 
скликання
витяг із рішення, серія та номер: 868, виданий 30.05.2013, 
видавник: Чернівецька міська рада 36 сесія VI скликання
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 5382756 від 29.08.2013 10:03:65 1 - /  -  ,,

право постійного користування земельною ділянкою

Правокористувач: Департамент житлово-комунального  
господарства Чернівецької міської ради, код ЄДРПОУ:
25082708, країна реєстрації: Україна, адреса: 58000, Чернівецька 
обл., м. Чернівці, вулиця Вірменська, будинок 17а

власник: Чернівецька міська рада, Територіальна громада, 
код ЄДРПОУ: 36068147, адреса: 58000, Чернівецька обл., м.
Чернівці, площа Центральна, будинок 1 '
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Відомості про об’єкт іншого речового права

Опис об’єкта іншого земельна ділянка площею 47,3911 га, кадастровий
речового права № 7310136900:61:002:0002

Відомості про об’єкт нерухомого майна 

Реєстрашйшій номер об’єкта нерухомого майна: 143634073101

Дата, час державної 
реєстрації:

Державний
реєстратор
Підстава виникнення 
іншого речового 
права:

Підстава внесення 
запису:
Вид іншого речового 
права:

Відомості про суб’єкта 
іншого речового 
права:


