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 об’єкта нерухомого майна
Номер інформаційної
довідки:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

168486068
29.05.2019 15:17:09
пошук через веб-сайт: ЧУРИЛІНА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІЇВНА

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

3223187700:12:028:0026

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
170134032000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3223187700:12:028:0026
Опис об’єкта:
Площа (га): 9.003
Цільове призначення:
будівництво та обслуговування жилого будинку
Адреса:
Київська обл., Обухівський р., с. Старі Безрадичі
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 29628872
Дата, час державної
22.12.2018 18:48:03
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Прокудіна Людмила Дмитрівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 2491, виданий 22.12.2018,
права власності:
видавник: Прокудіна Л. Д. приватний нотаріус Київсього міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 44805765 від 22.12.2018 18:53:06, приватний нотаріус
Прокудіна Людмила Дмитрівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГ» , код ЄДРПОУ: 40003578,
країна реєстрації: Україна
Додаткові відомості:

RRP-4HHVACJ5U

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
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

RRP-4HHVACJ5U

