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 суб’єкта
Номер інформаційної
довідки:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Тип особи:
РНОКПП:
Пошук за:

215850379
10.07.2020 13:29:25
пошук через веб-сайт: Кравченко Радіон Миколайович

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

фізична особа
2590009030
частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
610359012104
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитлова будівля , нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості:
майна:
Ні
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 1292.7
Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Рилєєва,
будинок 2А
Номер обєкта в РПВН:
21430682
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта адміністративна будівля , А-2
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1292.7, матеріали стін: цегла
Складова частина об’єкта нежитлове приміщення, 1-1
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 48
Складова частина об’єкта нежитлове приміщення, 1-2
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 86.8
Складова частина об’єкта нежитлове приміщення, 1-3
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 84.4
Складова частина об’єкта коридор, 1-4
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 3.1
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Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

нежитлове приміщення, 1-5
Загальна площа (кв.м): 68.3
нежитлове приміщення, 1-6
Загальна площа (кв.м): 82.9
нежитлове приміщення, 1-7
Загальна площа (кв.м): 85.3
нежитлове приміщення, 1-8
Загальна площа (кв.м): 84.7
нежитлове приміщення, 1-9
Загальна площа (кв.м): 49
нежитлове приміщення, 1-10
Загальна площа (кв.м): 17.3
сходова клітина, І
Загальна площа (кв.м): 12.2
сходова клітина, ІІ
Загальна площа (кв.м): 12.7
нежитлове приміщення, 1-11
Загальна площа (кв.м): 51.6
нежитлове приміщення, 1-12
Загальна площа (кв.м): 87.3
нежитлове приміщення, 1-13
Загальна площа (кв.м): 87.1
нежитлове приміщення, 1-14
Загальна площа (кв.м): 68
нежитлове приміщення, 1-15
Загальна площа (кв.м): 84.9
нежитлове приміщення, 1-16
Загальна площа (кв.м): 84.9
нежитлове приміщення, 1-17
Загальна площа (кв.м): 85.5
нежитлове приміщення, 1-18
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Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:

Загальна площа (кв.м): 49.6
нежитлове приміщення, 1-19
Загальна площа (кв.м): 17.2
сходова клітина, ІІІ
Загальна площа (кв.м): 11.8
сходова клітина, VІ
Загальна площа (кв.м): 12.7
лоджія
Загальна площа (кв.м): 17.7

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 9243105
Дата, час державної
25.03.2008 14:40:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Красношлик Віктор Вікторович, Кам'янський
міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
Договір іпотеки, серія та номер: реєстр № 557, виданий 25.03.2008,
реєстрації:
видавник: Приватний нотаріус ДМНО Ковальова Є.Є.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 20413951 від 31.03.2015 16:36:47,
приватний нотаріус Красношлик Віктор Вікторович, Кам'янський
міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
Відомості про основне
Строк виконання основного зобов’язання: 24.03.2028, розмір
зобов’язання:
основного зобов’язання: 650000,00 гривня, додаткові відомості про
зобов’язання: Зобов'язання вважаються виконаними, якщо наявне
погашення кредиту, відсотків за користування кредитом, неустойки у
розмірах та випадках, передбачених кредитним договором № 831/3
від 25.03.2008 року та Іпотечним договором від 25.03.2008 р.
Відомості про суб’єктів: Боржник: Шевченко Володимир Миколайович
Іпотекодержатель: ВАТ "Ощадбанк" Філія - Правобережне
відділення № 6719, код ЄДРПОУ: 02759083, адреса: Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул.Робоча, буд.69
Відомості про реєстрацію Державний реєстр іпотек, реєстраційний номер іпотеки: 6860258,
до 01.01.2013р.:
25.03.2008 14:40:09, реєстратор: Дніпровський міський нотаріальний
округ
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 9242979
Дата, час державної
25.03.2008 14:23:57
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Красношлик Віктор Вікторович, Кам'янський
міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
Договір іпотеки, серія та номер: реєстр № 557, виданий 25.03.2008,
реєстрації:
видавник: ВАТ "Ощадбанк"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 20413951 від 31.03.2015 16:36:47,
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приватний нотаріус Красношлик Віктор Вікторович, Кам'янський
міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
Вид обтяження:
заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
обтяження:
Миколайович
Відомості про реєстрацію Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна,
до 01.01.2013р.:
реєстраційний номер обтяження: 6859931, 25.03.2008 14:23:57,
реєстратор: Дніпровський міський нотаріальний округ
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1409512104
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
комплекс будівель та споруд , об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 2929.8, Опис: складається із: літ. А-3 адміністративний будинок, цегла, загальною площею 1802,7 кв.м.;
літ. Ф-1 - фарботерний цех, цегла, загальною площею 38,6 кв.м.; літ.
Ц-1 - будівля цивільної оборони, цегла, загальною площею 45,2 кв.м.;
літ. Н-1 - гараж, металевий, загальною площею 23,1 кв.м.; літ. М-1 гараж, металевий, загальною площею 23,1 кв.м.; літ. О-1 - гараж,
цегла, загальною площею 23,5 кв.м.; літ. Д-1 - гараж, шлакоблок,
загальною площею 162,2 кв.м.; літ. І-1 токарний цех, цегла,
загальною площею 80,0 кв.м.; літ-У-1-бокс, шлакоблок, загальною
площею 98,0; літ. Ш-1 - бокс, шлакоблок, загальною площею 51,9
кв.м.; літ. Т-1 - будинок складу, цегла, загальною площею 31,1 кв.м.;
літ. В-1 - майсерня по ремонту двигунів, цегла, загальною площею
33,6 кв.м.; літ. Щ-1 - будинок складу, шлакобнтон обкладений
цеглою, загальною площею 38,7 кв.м.; літ. С-1 - сарай, шлакоблок;
літ. Х-1-будинок виробничого цеху Х-1-1/2 шлакоблок, 1/2 цегла,
загальною площею 137,6 кв.м.; літ. К-1-контрольно-пропускний
пункт, шлакоблок, загальною площею 4,9 кв.м.; літ. Е-1- виробнича
будівля, цегла, загальною площею 145,7 кв.м.; літ. Ч-1- кладова
(майстерня), цегла, загальною площею 6,9 кв.м.; 1-6 -огорожі, 7,8
вапняні ями; І-тротуари; літ. Г-1- столярний цех, цегла, загальною
площею 183,0 кв.м.
Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Корчевського,
будинок 9
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 19575
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
17.01.2013 17:08:42
реєстрації:
Державний реєстратор:
Астаф'єва Світлана Іванівна, Дніпродзержинське міське управління
юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, серія та номер: 3485, виданий 16.07.2007,
реєстрації:
видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського
нотаріального округу Ярмолюк М.М.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 63587 від 18.01.2013 11:11:52, Астаф'єва
Світлана Іванівна, Дніпродзержинське міське управління юстиції,
Дніпропетровська обл.
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Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

приватна
1
Шевченко Володимир Миколайович

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 19682
Дата, час державної
13.09.2007 17:31:48
реєстрації:
Державний реєстратор:
Астаф'єва Світлана Іванівна, Дніпродзержинське міське управління
юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
договір іпотеки, серія та номер: 4213, виданий 13.09.2007, видавник:
реєстрації:
Друга дніпродзержинська державна нотаріальна контора
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 63587 від 18.01.2013 11:11:52, Астаф'єва
Світлана Іванівна, Дніпродзержинське міське управління юстиції,
Дніпропетровська обл.
Відомості про основне
Строк виконання основного зобов’язання: 12.09.2018, розмір
зобов’язання:
основного зобов’язання: 450000,00долари США
Відомості про суб’єктів: Майновий поручитель: Шевченко Володимир Миколайович
Іпотекодержатель: Товариство з обмеженою відповідальністю
"Фінансова компанія "Укрфінстандарт", код ЄДРПОУ: 41153878,
країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію Державний реєстр іпотек, реєстраційний номер іпотеки: 5658490,
до 01.01.2013р.:
13.09.2007 17:31:48, реєстратор: Друга дніпродзержинська державна
нотаріальна контора, Дніпродзержинський міський нотаріальний
округ
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 19653
Дата, час державної
13.09.2007 09:20:30
реєстрації:
Державний реєстратор:
Астаф'єва Світлана Іванівна, Дніпродзержинське міське управління
юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
договір іпотеки, серія та номер: 4213, виданий 13.09.2007, видавник:
реєстрації:
Друга дніпродзержинська державна нотаріальна контора
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 63587 від 18.01.2013 11:11:52, Астаф'єва
Світлана Іванівна, Дніпродзержинське міське управління юстиції,
Дніпропетровська обл.
Вид обтяження:
заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
обтяження:
Миколайович
Відомості про реєстрацію Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна,
до 01.01.2013р.:
реєстраційний номер обтяження: 5651763, 13.09.2007 09:20:30,
реєстратор: Друга дніпродзержинська державна нотаріальна контора,
Дніпродзержинський міський нотаріальний округ
Актуальна інформація зі спеціального розділу
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
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Номер запису про обтяження: 35662965 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
25.02.2020 17:16:05
реєстрації:
Державний реєстратор:
Біловол Віталій Олексійович, Приватний виконавець Біловол В.О.,
Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
постанова, постанова про арешт майна боржника, серія та номер:
реєстрації:
61388405, виданий 25.02.2020, видавник: приватний виконавець
виконавчого округу Дніпропетровської області Біловол Віталій
Олексійович
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 51322503 від 25.02.2020 17:28:27, Біловол Віталій
Олексійович, Приватний виконавець Біловол В.О., Дніпропетровська
обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: приватний виконавець виконавчого округу
обтяження:
Дніпропетровської області Біловол Віталій Олексійович, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, смт. Карнаухівка, вулиця
Вишнева, будинок 17
Номер запису про обтяження: 29387605 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
11.12.2018 20:12:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
Біловол Віталій Олексійович, Приватний виконавець Біловол В.О.,
Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП
реєстрації:
№57683708, виданий 11.12.2018, видавник: приватний виконавець
виконавчого округу Дніпропетровської області Біловол Віталій
Олексійович
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 44548660 від 11.12.2018 20:16:47, Біловол Віталій
Олексійович, Приватний виконавець Біловол В.О., Дніпропетровська
обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: приватний виконавець виконавчого округу
обтяження:
Дніпропетровської області Біловол Віталій Олексійович, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
будівля, комплекс будівель та споруд, об'єкт житлової нерухомості:
майна:
Ні
Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вулиця Портова, будинок 9
Додаткові відомості:
загальна площа 2929,8 кв.м.
Номер запису про обтяження: 29387495 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

11.12.2018 19:48:41

Біловол Віталій Олексійович, Приватний виконавець Біловол В.О.,
Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП
реєстрації:
№57683708, виданий 11.12.2018, видавник: приватний виконавець
виконавчого округу Дніпропетровської області Біловол Віталій
Олексійович
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 44548530 від 11.12.2018 19:56:54, Біловол Віталій
Олексійович, Приватний виконавець Біловол В.О., Дніпропетровська
обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: приватний виконавець виконавчого округу
обтяження:
Дніпропетровської області Біловол Віталій Олексійович, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
будівля, нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вулиця Рилєєва, будинок 2А
Додаткові відомості:
загальна площа 1292,7 кв.м.
Номер запису про обтяження: 10910578 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
25.08.2015 12:47:48
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пітюренко Анна Валеріївна, Дніпродзержинське міське управління
юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
постанова, Постанова про арешт майна боржника та оголошення
реєстрації:
заборони на його відчуження, серія та номер: 48533266, виданий
13.08.2015, видавник: Карабань Катерина Борисівна, Баглійський
відділ державної виконавчої служби Дніпродзержинського міського
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 23885972 від 25.08.2015 12:52:42, Пітюренко Анна Валеріївна,
Дніпродзержинське міське управління юстиції, Дніпропетровська
обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: Баглійський відділ державної виконавчої служби
обтяження:
Дніпродзержинського міського управління юстиції, код ЄДРПОУ:
34974582, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 51931,
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, 19
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ПАТ "Державний
ощадний банк України", код ЄДРПОУ: 09305480
Опис предмета
все нерухоме майно
обтяження:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Номер запису про обтяження: 9897963 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

03.06.2015 17:14:56

Письменникова Галина Валеріївна, Дніпропетровське міське
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на
реєстрації:
його відчуження, серія та номер: ВП № 44681776, виданий
22.05.2015, видавник: Державний виконавець ВПВР УДВС ГТУЮ у
Дніпропетровській області Осельська Т.П.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 21786060 від 03.06.2015 17:21:54, Письменникова Галина
Валеріївна, Дніпропетровське міське управління юстиції,
Дніпропетровська обл.
Вид обтяження:
арешт на все майно
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень управління
обтяження:
державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ: 34984907, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 49005, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Опис предмета
все нерухоме майно боржника - Шевченко Ваолодимир
обтяження:
Миколайович, РНОКПП 2590009030, у межах суми звернення
стягнення у розмірі - 3622233,84 грн.
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Номер запису про обтяження: 7271488 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
09.10.2014 11:36:12
реєстрації:
Державний реєстратор:
Григоренко Єлизавета Юріївна, Дніпропетровське міське управління
юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
постанова, Постанова про арешт майна боржника та оголошення
реєстрації:
заборони на його відчуження, серія та номер: В-21/44573462,
виданий 03.09.2014, видавник: Лисак Павло Олегович, Ленінський
відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 16353967 від 09.10.2014 11:39:31, Григоренко Єлизавета
Юріївна, Дніпропетровське міське управління юстиції,
Дніпропетровська обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: Ленінський відділ державної виконавчої служби
обтяження:
Дніпропетровського міського управління юстиції, код ЄДРПОУ:
34984467, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 49128,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Опис предмета
все нерухоме майно у межах суми стягнення 532172,32 грн
обтяження:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Номер запису про обтяження: 6541035 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
01.08.2014 15:33:03
реєстрації:
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Державний реєстратор:
Підстава для державної
реєстрації:

Підстава внесення
запису:

Вид обтяження:
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Опис предмета
обтяження:

Івашина Анатолій Андрійович, Дніпродзержинське міське
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
постанова, Постанова про арешт майна боржника та оголошення
заборони на його відчуження, серія та номер: 44160242, виданий
31.07.2014, видавник: Макаренко Дар'я Сергіївна, Баглійський відділ
державної виконавчої служби Дніпродзержинського міського
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 14869193 від 01.08.2014 15:33:26, Івашина Анатолій
Андрійович, Дніпродзержинське міське управління юстиції,
Дніпропетровська обл.
арешт нерухомого майна
Обтяжувач: Баглійський відділ державної виконавчої служби
Дніпродзержинського міського управління юстиції, код ЄДРПОУ:
34974582, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 51931,
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, 19
Особа, майно/права якої обтяжуються: шевченко володимир
миколайович
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ДМР, код ЄДРПОУ:
13050200
все нерухоме майно

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Номер запису про обтяження: 33016281 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
30.08.2019 12:38:07
реєстрації:
Державний реєстратор:
Саламаха Дмитро Ігорович, Новокодацький відділ державної
виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровська
обл.
Підстава для державної
постанова, серія та номер: 59300020, видавник: Державний
реєстрації:
виконавець Новокодацького ВДВС міста Дніпра ГТУЮ у
Дніпропетровській області Д.І. Саламаха
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 48453514 від 30.08.2019 12:39:48, Саламаха Дмитро Ігорович,
Новокодацький відділ державної виконавчої служби міста Дніпра
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській
області, Дніпропетровська обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
обтяження:
Миколайович
Обтяжувач: Новокодацький ВДВС міста Дніпра ГТУЮ у
Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ: 34984467, країна
реєстрації: Україна
Об’єктом обтяження є
майнові права
Опис предмета
Все майно.
обтяження:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Номер запису про обтяження: 27157228 (спеціальний розділ)
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава для державної
реєстрації:

Підстава внесення
запису:

Вид обтяження:
Відомості про суб’єктів
обтяження:

23.07.2018 14:43:56
Саламаха Дмитро Ігорович, Новокодацький відділ державної
виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровська
обл.
постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: 56158903,
виданий 16.04.2018, видавник: Державний виконавець
Новокодацького ВДВС міста Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській
області Саламаха Д.І.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 42184690 від 23.07.2018 14:44:54, Саламаха Дмитро Ігорович,
Новокодацький відділ державної виконавчої служби міста Дніпра
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській
області, Дніпропетровська обл.
арешт нерухомого майна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Обтяжувач: Новокодацький ВДВС міста Дніпра ГТУЮ у
Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ: 34984467, країна
реєстрації: Україна

Об’єктом обтяження є
майнові права
Опис предмета
Все нерухоме майно.
обтяження:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Номер запису про обтяження: 25847612 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.04.2018 16:32:35
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мартиненко Світлана Вікторівна, Заводський відділ державної
виконавчої служби міста Кам'янське Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровська
обл.
Підстава для державної
постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 56230461,
реєстрації:
виданий 23.04.2018, видавник: Заводський відділ державної
виконавчої служби м. Кам'янське Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області, державний
виконавець Мартиненко Світлана Вікторівна
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 40769707 від 23.04.2018 16:32:49, Мартиненко Світлана
Вікторівна, Заводський відділ державної виконавчої служби міста
Кам'янське Головного територіального управління юстиції у
Дніпропетровській області, Дніпропетровська обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: Заводський ВДВС м. Кам'янське ГТУЮ у
обтяження:
Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ: 34974176, країна
реєстрації: Україна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Опис предмета
все нерухоме майно
обтяження:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Номер запису про обтяження: 14744422 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
31.05.2016 14:41:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
Каверін Андрій Васильович, Гуляйпільський районний відділ
державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області, Запорізька обл.
Підстава для державної
постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на
реєстрації:
його відчуження, серія та номер: ВП № 50072417, виданий
30.05.2016, видавник: Гуляйпільський районний ВДВС Головного
територіального управління юстиції у Запорізькій області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 29833632 від 31.05.2016 14:57:37, Каверін Андрій Васильович,
Гуляйпільський районний відділ державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області,
Запорізька обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: Гуляйпільський районний відділ державної виконавчої
обтяження:
служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій
області, код ЄДРПОУ: 34848322, країна реєстрації: Україна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Шевченко Володимир
Миколайович
Опис предмета
все нерухоме майно в межах суми боргу 2829,60 грн.
обтяження:
Додаткові відомості про Наказ № 5009/4799/12 від 16.02.2015 року виданий Господарським
обтяження:
судом Запорізької області
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
21430682
майна:
Тип майна:
нежитлова будівля
Адреса нерухомого
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Рилєєва,
майна:
будинок 2А
Загальна площа (кв.м): 1292,7, Площа земельної ділянки (кв.м): 4242
Номер запису: 1107 в книзі: 9.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
29.02.2008

29.02.2008
Шевченко Володимир Миколайович
приватна
1/1
договір купівлі-продажу, реєстр №028/087, 08.01.2008, Товарна біржа
"Дніпродзержинська"; рішення суду, -, 15.02.2008, Заводський
районний суд м.Дніпродзержинська
стор. 11 з 17

RRP-4HIGD91CJ

Відомості про інші речові права відсутні
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
24155240
майна:
Тип майна:
будинок
Адреса нерухомого
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, смт. Карнаухівка, вулиця
майна:
Вишнева, будинок 17
Загальна площа (кв.м): 125,3, Житлова площа (кв.м): 69,6, Площа земельної ділянки
(кв.м): 1138
Номер запису: 3135 в книзі: 20.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
29.07.2008

29.07.2008
Шевченко Володимир Миколайович
приватна
1/1
свідоцтво про право власності, ЯЯЯ №223715, 29.07.2008,
Виконавчий комітет Карнаухівської селищної ради
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
16697148
майна:
Тип майна:
Комплекс будівель та споруд
Адреса нерухомого
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Корчевського,
майна:
будинок 9
Загальна площа (кв.м): 2929,8
Номер запису: 878 в книзі: 7.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
27.07.2007

27.07.2007
Шевченко Володимир Миколайович
приватна
1/1
договір купівлі-продажу, ВЕР №808393, реєстр №3485, 16.07.2007,
Ярмолюк М.М., приватний нотаріус Дніпропетровського міського
нотаріального округу
Відомості про інші речові права відсутні
ВІДОМОСТІ
стор. 12 з 17
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З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:
Власник:
Заявник:

заборона на нерухоме майно
5651763
13.09.2007 09:20:30 за № 5651763 реєстратором: Друга
дніпродзержинська державна нотаріальна контора, 51934,
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 56,
(05692) 3-85-71, 3-87-69
договір іпотеки, 4213, 13.09.2007, Друга дніпродзержинська державна
нотаріальна контора
інше, комплекс будівель та споруд, адреса: Дніпропетровська обл., м.
Дніпродзержинськ, вулиця Корчевського, будинок 9
Шевченко Володимир Миколайович
Друга дніпродзержинська держнотконтора, Дніпропетровська обл., м.
Дніпродзержинськ, пр.Леніна, 56

ВІДМІТКА ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАПИСУ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Номер запису про
19653
обтяження:
Дата перенесення:
18.01.2013 12:15:26
Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

Власник:
Додаткові дані:
Заявник:

Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

заборона на нерухоме майно
6287938
21.12.2007 18:15:05 за № 6287938 реєстратором: Приватний
нотаріус Русняк Л.І., 39200, Полтавська обл., Кобеляцький р., м.
Кобеляки, вул. Батиря, 6-а, (05343) 3-33-03
Договір іпотеки, ВСК №307167, ВСК №307168, 21.12.2007,
П.н.Русняк Л. І., р. №6187
об’єкт незавершеного будівництва, земельна ділянка, адреса:
Полтавська обл., Кобеляцький р., с. Радянське, вулиця Гранітна,
будинок 2, номер РПВН: 15308535, кадастровий номер: 37
Шевченко Володимир Миколайович
ТОВ "Укрпромбанк"
ТОВ "Український промисловий банк", Код: 19357325, м.Київ,
бульв.Лесі Українки,26
заборона на нерухоме майно
6288044
21.12.2007 18:21:39 за № 6288044 реєстратором: Приватний
нотаріус Русняк Л.І., 39200, Полтавська обл., Кобеляцький р., м.
Кобеляки, вул. Батиря, 6-а, (05343) 3-33-03
Договір іпотеки, ВКС №307167, ВКС №307168, 21.12.2007,
П.н.Русняк Л. І., р.№6187
земельна ділянка, земельна ділянка, розміром 0,25 га., передана для
стор. 13 з 17
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Власник:
Додаткові дані:
Заявник:

Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

Власник:
Додаткові дані:
Заявник:
Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

Власник:
Додаткові дані:
Заявник:
Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, адреса: Полтавська обл., Кобеляцький р., с.
Радянське, вулиця Гранітна, земельна ділянка 2, кадастровий номер:
5321886001:01:002:0109
Шевченко Володимир Миколайович
ТОВ "Укрпромбанк"
ТОВ "Український промисловий банк", Код: 19357325, 01133, м.Київ,
Бульв. Л. Українки,26
заборона на нерухоме майно
8068623
14.10.2008 16:01:26 за № 8068623 реєстратором: Приватний
нотаріус Чала В.О., 49070, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр.
Д.Яворницького, 94, прим. 12, (056) 716-26-36
Договір іпотеки, реєстр № 2353, 14.10.2008, Приватним нотаріусом
ДМНО Чалою В.О.
будинок, літ. А-1 – житловий будинок, літ. Б-2 – гараж-сарай, літ.
В-1 – вбиральня, літ. Г-1 – літня душова, 1-8 – огорожі, 9 – зливна
яма, І, ІІ – тротуар, адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,
смт. Карнаухівка, вулиця Вишнева, будинок 17, номер РПВН:
24155240
Шевченко Володимир Миколайович
Договір іпотеки
ВАТ "Ощадбанк"
заборона на нерухоме майно
8068723
14.10.2008 16:08:00 за № 8068723 реєстратором: Приватний
нотаріус Чала В.О., 49070, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр.
Д.Яворницького, 94, прим. 12, (056) 716-26-36
Договір іпотеки, реєстр № 2353, 14.10.2008, Приватним нотаріусом
ДМНО Чалою В.О.
земельна ділянка, земельна ділянка, земельна ділянка, площею 1138
кв.м.,, адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, смт.
Карнаухівка, вулиця Вишнева, будинок 17, кадастровий номер:
1210400000:04:007:0017
Шевченко Володимир Миколайович
Договір іпотеки
ВАТ "Ощадбанк"
арешт нерухомого майна
10722370
18.01.2011 11:20:01 за № 10722370 реєстратором:
Дніпропетровська філія державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 49005,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул.
Чернишевського, 32, 056- 713-81-41, 713-81-33, 713-81-36
стор. 14 з 17
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Підстава обтяження:

Об’єкт обтяження:
Власник:
Обтяжувач:

Заявник:

Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:

Об’єкт обтяження:
Власник:
Обтяжувач:

Заявник:

постанова про відкриття виконавчого провадження, б/н, 18.01.2011,
Ленінський ВДВС Дніпропетровського МУЮ, ст.держ виконавець
Пономаренко О.О.
невизначене майно, Все нерухоме майно
Шевченко Володимир Миколайович
Ленінський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського
міського управління юстиції, Код: 34984467, 49128,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108,
тел. (056) 774-00-81, 774-00-50, 774-00-58
Ленінський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського
міського управління юстиції, Код: 34984467, 49128,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, 108
арешт нерухомого майна
12078501
20.01.2012 11:17:45 за № 12078501 реєстратором:
Дніпропетровська філія державного підприємства
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 49005,
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул.
Чернишевського, 32, 056- 713-81-41, 713-81-33, 713-81-36
постанова про арешт майна боржника, ВП 30249562, 20.01.2012,
Заводський ВДВС Дніпродзержинського МУЮ державний
виконавець Вишняков С.В.
невизначене майно, все нерухоме майно
Шевченко Володимир Миколайович
Заводський відділ державної виконавчої служби
Дніпродзержинського міського управління юстиції, Код: 34974176,
51931, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна,
19, тел. (05692) 7-78-66, (05692) 7-79-66
Заводський відділ державної виконавчої служби
Дніпродзержинського міського управління юстиції, Код: 34974176,
51931, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна,
19
ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

Реєстраційний номер
обтяження:
Тип обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

Іпотекодержатель:
Майновий поручитель:

5658490
іпотека
13.09.2007 17:31:48 реєстратором: Друга дніпродзержинська
державна нотаріальна контора, 51934, Дніпропетровська обл., м.
Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 56, (05692) 3-85-71, 3-87-69
договір іпотеки, 4213, 13.09.2007, Друга дніпродзержинська державна
нотаріальна контора
інше, Комплекс будівель та споруд, загальна площа 2929,8 кв. м.,
адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця
Корчевського, будинок 9, номер РПВН: 16697148
АКІБ "УКРСИББАНК", Код: 09807750, Харківська обл., м. Харків,
пр.Московський, 60
Шевченко Володимир Миколайович
стор. 15 з 17
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Розмір основного
зобов’язання:
Строк виконання:
Заставна:

450000,00 доларів США
12.09.2018
Немає

ВІДМІТКА ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАПИСУ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Номер запису про
19682
іпотеку:
Дата перенесення:
29.01.2020 18:53:11
Реєстраційний номер
обтяження:
Тип обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:

Об’єкт обтяження:

Об’єкт обтяження:

Іпотекодержатель:
Іпотекодавець:
Розмір основного
зобов’язання:
Строк виконання:
Заставна:
Реєстраційний номер
обтяження:
Тип обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

Об’єкт обтяження:

6287713
іпотека
23.12.2012 19:31:32 реєстратором: Приватний нотаріус
Кондратюк В.С., 01054, м.Київ, вул. Воровського, буд. 37/14,
кім.102-106, 272-22-57
Договір про передачу Активів та Кредитних зобовязань
Укрпромбанку на користь Дельта банку, 2258, 30.06.2010, Приватний
нотаріус Київського МНО Соколовим О.Є.
об’єкт незавершеного будівництва, земельна ділянка, адреса:
Полтавська обл., Кобеляцький р., с. Радянське, вулиця Гранітна,
будинок 2, номер РПВН: 15308535, кадастровий номер: 37
земельна ділянка, земельна ділянка, розміром 0,25 га., передана для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, адреса: Полтавська обл., Кобеляцький р., с.
Радянське, вулиця Гранітна, земельна ділянка 2, кадастровий номер:
5321886001:01:002:0109
ПАТ "Дельта Банк", Код: 34047020, 01133, м. Київ, вул.
Щорса,буд.36Б
Шевченко Володимир Миколайович
227250 гривень
07.12.2038
Немає
8068815
іпотека
14.10.2008 16:19:32 реєстратором: Приватний нотаріус Чала В.О.,
49070, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 94,
прим. 12, (056) 716-26-36
Договір іпотеки, реєстр № 2353 , 14.10.2008, Приватним нотаріусом
ДМНО Чалою В.О.
будинок, літ. А-1 – житловий будинок, літ. Б-2 – гараж-сарай, літ.
В-1 – вбиральня, літ. Г-1 – літня душова, 1-8 – огорожі, 9 – зливна
яма, І, ІІ – тротуар,, адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,
смт. Карнаухівка, вулиця Вишнева, будинок 17, номер РПВН:
24155240
земельна ділянка, земельна ділянка, земельна ділянка, площею 1138
стор. 16 з 17
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Іпотекодержатель:

Боржник за основним
зобов’язанням:
Розмір основного
зобов’язання:
Строк виконання:
Заставна:
Додаткові дані:

кв.м, адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, смт. Карнаухівка,
вулиця Вишнева, будинок 17, кадастровий номер:
1210400000:04:007:0017
ВАТ "Ощадбанк" Філія - Правобережне відділення № 6719, Код:
02759083, 49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вул.Робоча, буд.69
Шевченко Володимир Миколайович
362131,00 гривня
13.10.2018
Немає
Зобов`язання вважається виконаним, якщо наявне погашення
кредиту, відсотків за користування кредитом, неустойки у розмірах
та випадках, передбачених кредитним договором № 904/4 від
14.10.2008 року та Іпотечним договором від 14.10.2008 року.

стор. 17 з 17
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