
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Інформація Державного земельного кадастру 

про право власності та речові права на земельну ділянку 

 

 

 
Замовник:  

Час та дата запиту:  
 

 

 
 

Відомості про земельну ділянку 

Кадастровий номер земельної ділянки 2121210100:07:004:0418 

Цільове призначення 
03.07 Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

Категорія земель 
Землі житлової та громадської 

забудови 

Вид використання 
для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 

Форма власності комунальна 

Площа земельної ділянки 0.0242 

 

Місце розташування 

Закарпатська область, 

Виноградівський район, м. 

Виноградів, вулиця Пушкіна, 2 

Відомості про нормативно грошову оцінку ділянки 

Значення, гривень Інформація відсутня 

Дата оцінки ділянки Інформація відсутня 

Відомості про сертифікованого інженера - 

землевпорядника (ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА) 

ПІБ інженера – землевпорядника Інформація відсутня 

Номер сертифіката та дата видачі Інформація відсутня 

Місце роботи інженера- 

землевпорядника 
Інформація відсутня 

Відомості про сертифікованого інженера - 

землевпорядника (БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВИКОНАВЕЦЬ) 

ПІБ інженера – землевпорядника Сімакова Олеся Василівна 

Номер сертифіката та дата видачі Інформація відсутня 

Місце роботи інженера- 

землевпорядника 
ФОП Сімакова Олеся Василівна 

Відомості про суб'єктів права власності на земельну ділянку 
* інформація про власника (землекористувачів) є довідковою, актуальна 

інформація міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 



Найменування юридичної особи 
Виноградівська міська рада 

Закарпатської області 

Код ЄДРПОУ юридичної особи 04053677 

Дата державної реєстрації права (в 

державному реєстрі прав) 
28.01.2020 

Номер запису про право (в 

державному реєстрі прав) 
35298447 

Орган, що здійснив державну 

реєстрацію права (в державному 

реєстрі прав) 

Виноградівська міська рада 

Закарпатської області 

Відомості про суб'єкта речового права на земельну ділянку 

Вид речового права право оренди земельної ділянки 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи 
Штефан Норберт Анатолійович 

Дата державної реєстрації права (в 

державному реєстрі прав) 
2020-01-28T13:57:57+02:00 

Номер запису про право (в 

державному реєстрі прав) 
35298690 

Орган, що здійснив державну 

реєстрацію права (в державному 

реєстрі прав) 

Виноградівська міська рада 

Закарпатської області 

Відомості про зареєстроване обмеження у використанні земельної ділянки 

Вид обмеження 
Охоронна зона навколо об'єкта 

культурної спадщини 

Дата державної реєстрація обмеження Інформація відсутня 

Відомості про суб'єкта речового права 

Вид речового права Інформація відсутня 

Найменування юридичної особи ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 

Код ЄДРПОУ юридичної особи 02227943 

Дата державної реєстрації права (в 

державному реєстрі прав) 
Інформація відсутня 

Номер запису про право (в 

державному реєстрі прав) 
Інформація відсутня 

Орган, що здійснив державну 

реєстрацію права (в державному 

реєстрі прав) 

 

Інформація відсутня 

 


