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:

225815646
28.09.2020 13:24:12
пошук через веб-сайт: БІЛЬДІЙ АННА СЕРГІЇВНА

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

5310700000:05:055:0054

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1072353053107
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
5310700000:05:055:0054
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1201
Цільове призначення:
для комерційного використання
Адреса:
Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Пушкіна, 12/6
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 17215759
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
01.11.2016 17:57:16
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Бондаренко Ростіслав Олександрович,
Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
Підстава для державної
договір іпотеки, серія та номер: 1440, виданий 26.06.2012, видавник:
реєстрації:
Приватний нотаріус Лубенського міського нотаріального округу
Ставицька Л.Г.; ДОГОВІР ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
ЗА ДОГОВОРАМИ ІПОТЕКИ ТА ДОГОВОРАМИ ЗАСТАВИ, серія
та номер: 2219, виданий 30.11.2015, видавник: Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Тишко І.О.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 32161758 від 01.11.2016 17:57:39,
приватний нотаріус Бондаренко Ростіслав Олександрович,
Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1

RRP-4HIK1PCD8

Власники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС", код ЄДРПОУ: 38994463,
країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація зі спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 12293006 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
26.06.2012 12:26:15
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Тишко Ірина Олександрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір іпотеки , серія та номер: 1440, виданий 26.06.2012, видавник:
реєстрації:
Приватним нотаріусом лубенського міського нотаріального округ
ставицькою
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 26614507 від 30.11.2015 21:03:46, приватний нотаріус Тишко
Ірина Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Відомості про основне
Строк виконання основного зобов’язання: 25.06.2017, розмір
зобов’язання:
основного зобов’язання: 501000,00 гривня
Відомості про суб’єктів: Іпотекодавець: Замирайло Ігор Володимирович
Іпотекодержатель: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС", код
ЄДРПОУ: 38994463, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, оф. 1В
Відомості про реєстрацію Державний реєстр іпотек, реєстраційний номер іпотеки: 12665683,
до 01.01.2013р.:
26.06.2012 12:26:15, реєстратор: Лубенський міський нотаріальний
округ
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
5310700000:05:055:0054
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1201
Цільове призначення:
для комерційного використання
Адреса:
Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Пушкіна, земельна ділянка 12\6
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 12292950 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
26.06.2012 12:10:35
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Тишко Ірина Олександрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір іпотеки , серія та номер: 1440, виданий 26.06.2012, видавник:
реєстрації:
Приватним нотаріусом лубенського міського нотаріального округ
ставицькою
стор. 2 з 3
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 26614390 від 30.11.2015 20:48:53, приватний нотаріус Тишко
Ірина Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Вид обтяження:
заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
Особа, майно/права якої обтяжуються: Замирайло Ігор
обтяження:
Володимирович
Обтяжувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС", код
ЄДРПОУ: 38994463, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, оф. 1В
Відомості про реєстрацію Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна,
до 01.01.2013р.:
реєстраційний номер обтяження: 12665473, 26.06.2012 12:10:35,
реєстратор: Лубенський міський нотаріальний округ
Зміст, характеристика
договір іпотеки від 26.06.2012 року за №1440
обтяження:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
5310700000:05:055:0054
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1201
Цільове призначення:
для комерційного використання
Адреса:
Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Пушкіна, земельна ділянка 12\6
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
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