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Інформаційна довідка 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:

76658980

Дата, час формування: 22.12.2016 14:51:18
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: Збіглей Ігор Володимирович, ЄДРПОУ:
3016310296

Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

3222488200:05:006:5147

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

670412732224

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 3222488200:05:006:5147
Площа: 6.91 га
Цільове призначення: для індивідуального садівництва
Адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Шпитьківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 10347720
Дата, час державної
реєстрації:

09.07.2015 15:22:22

Державний реєстратор: приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1520,
виданий 09.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу, Мамай І.В.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22731736 від 09.07.2015 15:24:06, приватний нотаріус Мамай
Ірина Володимирівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1/1
Власники: Грінка Василь Миколайович

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
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Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 10404033
Дата, час державної
реєстрації:

14.07.2015 15:14:21

Державний реєстратор: Глоба Андрій Павлович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава виникнення
обтяження:

ухвала суду, серія та номер: 761/19602/15-к, виданий 13.07.2015,
видавник: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22847046 від 14.07.2015 15:50:37, Глоба Андрій Павлович,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: Шевченківський районний суд м. Києва, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду, країна
реєстрації: Україна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Грінка Василь Миколайович
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Шевченківське РУ
ГУ МВС України в м. Києві, код ЄДРПОУ: 08672940

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

стор. 2 з 2
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Інформаційна довідка 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:

76659986

Дата, час формування: 22.12.2016 14:55:02
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: Збіглей Ігор Володимирович, ЄДРПОУ:
3016310296

Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

3222488200:05:006:5148

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

670416632224

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 3222488200:05:006:5148
Площа: 6.91 га
Цільове призначення: для індивідуального садівництва
Адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Шпитьківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 10347994
Дата, час державної
реєстрації:

09.07.2015 15:30:36

Державний реєстратор: приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1521,
виданий 09.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу, Мамай І.В.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22732346 від 09.07.2015 15:31:58, приватний нотаріус Мамай
Ірина Володимирівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1/1
Власники: Мачушак Іван Юрійович

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
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Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 10404862
Дата, час державної
реєстрації:

14.07.2015 16:08:50

Державний реєстратор: Глоба Андрій Павлович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава виникнення
обтяження:

ухвала суду, серія та номер: 761/19602/15-к, виданий 13.07.2015,
видавник: Шевченківський районний суд м. Києва

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 22848746 від 14.07.2015 16:14:42, Глоба Андрій Павлович,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: Шевченківський районний суд м. Києва, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду, країна
реєстрації: Україна
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Шевченківське РУ
ГУ МВС України в м. Києві, код ЄДРПОУ: 08672940
Особа, майно/права якої обтяжуються: Мачушак Іван Юрійович

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

стор. 2 з 2


