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:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

62509169
01.07.2016 13:18:45
пошук через веб-сайт: НИЧ ТИМОФІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ЄДРПОУ:
3169517591
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

21674232218

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
21674232218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
об'єкт незавершеного будівництва, учбово-курсовий комбінат ПТУ,
майна:
об'єкт житлової нерухомості: Ні
Площа:
Загальна площа (кв.м): 4574.8
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, проспект Шевченка
Т., будинок 6-б
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 3221810100:01:151:0004, цільове призначення:
розташування:
для реконструкції та будівництва об'єкту незавершеного будівництва
(землі змішаного використання - громадської забудови та
комерційного призначення)
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта об'єкт незавершеного будівництва, учбово-курсовий комбінат ПТУ,
нерухомого майна:
А
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 347736
Дата, час державної
27.02.2013 11:11:06
реєстрації:
Державний реєстратор:
Романенко Марина Миколаївна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 6297, виданий 18.09.2006,
права власності:
видавник: Приватний нотаріус Ніколенко В.М.; договір
купівлі-продажу, серія та номер: 3857, виданий 15.08.2005, видавник:
Приватний нотаріус Голуб Л.А.

RRP-4HGUK75UI

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 891738 від 14.03.2013 16:10:44, Романенко
Марина Миколаївна, Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "БІНАТ ЛТД", код
ЄДРПОУ: 22865976, країна реєстрації: Україна
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
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