
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 
права

витяг

Індексний номер витягу: 185423163
Дата, час формування: 21.10.2019 09:29:^5
Витяг сформовано: Будко Юлія Герасимівна, Бахмутська міська рада, Донецька обл.
Підстава формування 
витягу:

заява з реєстраційним номером: 36455309, дата і час реєстрації заяви:
17.10.2019 09:08:35, заявник: Красножон Наталя Миколаївна 
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна:

1829361614103

Об’єкт нерухомого - 
майна:

комплекс, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: - будівля старого учбового корпусу, інв. №10310001, 
позначено на плані літерою А-4а, загальна площа 4158,3 кв.м.;
- будівля спортзалу, інв. №10310004, позначено на плані літерою Г-1, 
загальна площа 619,4 кв.м.;
- старий спортзал, інв. №10310002, позначено на плані літерою Г, 
загальна площа 793,0 кв.м..

Адреса: Донецька обл., м. Бахмут, вулиця Носакова, будинок 9
Номер обєкта в РПВН: 24607860

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 33749258
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

17.10.2019 09:08:35

Будко Юлія Герасимівна, Бахмутська міська рада, Донецька обл.
Підстава виникнення 
іншого речового права:

Розпорядження Голови обласної державної адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації, серія та номер: 972/5-19, 
виданий 10.09.2019, видавник: Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово-цивільної адміністрації П.О.Кириленко

Підстава внесення 
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та,їх обтяжень, індексний 
номер: 49247340 від 21.10.2019 08:50:56, Будко Юлія Герасимівна, 
Бахмутська міська рада, Донецька обл.

Вид іншого речового 
права:

право оперативного управління

Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

Правонабувач: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БАХМУТСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ", код ЄДРПОУ: 02011189, країна реєстрації: 
Україна
Власник: Територіальні громади сіл, селищ, міст Донецької області в 
особі Донецької обласної ради, код ЄДРПОУ: 24068072, країна 
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого 
речового права:

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
перебуває в управлінні Донецької обласної ради,та складається з : 
будівлі старого учбового корпусу, інв. №10310001, літ. А-4а,



загальною площею 4158,3 кв.м.; будівлі спортзалу, інв.№10310004, 
літ. Г-1, загальною площею 619,4 кв.м.; старого спортзалу, інв. 
№10310002, літ. Г, загальною площею 793,0 кв.м.

Витяг сформував:

Підпис:

1
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