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

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

45627742
14.10.2015 15:58:24
пошук через веб-сайт: Панченко Володимир Васильович

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

фізична особа
медведчук віктор володимирович

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
302048380380
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:78:318:0007
Площа:
61634.24 кв.м
Цільове призначення:
для розміщення будинку відпочинку
Адреса:
м.Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 150,152
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 4807642
Дата, час державної
24.01.2014 14:44:15
реєстрації:
Державний реєстратор:
Малишев Максим Сергійович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та
права власності:
номер: 04-7-01488, виданий 16.02.2007, видавник: Головне
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 11238161 від 27.02.2014 10:10:08,
Малишев Максим Сергійович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

приватна
1
Медведчук Віктор Володимирович

RRP-4HGQGH702

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
248039080380
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будинковолодіння, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 2946.9, житлова площа (кв.м): 437.7
Адреса:
м.Київ, вулиця Вишгородська, будинок 152
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:78:318:0007, цільове призначення:
розташування:
розміщення будинку відпочинку
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта житловий будинок, (будинок №1), "В"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 2113.1, житлова площа (кв.м): 347.1
Складова частина об’єкта житловий будинок, (гостьовий), "Г"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 311.3, житлова площа (кв.м): 90.6
Складова частина об’єкта господарська споруда - КПП, "Д"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 22
Складова частина об’єкта господарська споруда - господарський блок, "Е"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 254.9
Складова частина об’єкта господарська споруда - колиба, "Ж"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 45.5
Складова частина об’єкта господарська споруда - ротонда, "З"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 137.4
Складова частина об’єкта господарська споруда - трансформаторна підстанція, "І"
нерухомого майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 62.7
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 3942242
Дата, час державної
09.12.2013 17:23:45
реєстрації:
Державний реєстратор:
Соколянський Дмитро Вікторович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, будинковолодіння, серія та номер: 10-5859,
права власності:
виданий 19.12.2003, видавник: Державний нотаріус Першої Київської
державної нотаріальної контори Лазарєва Л.І.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 9262776 від 19.12.2013 15:34:28,
Соколянський Дмитро Вікторович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
стор. 2 з 3

RRP-4HGQGH702

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

приватна
1
Медведчук Віктор Володимирович
Актуальна інформація зі спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 9879950 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
02.06.2015 16:32:20
реєстрації:
Державний реєстратор:
Зацепіна Єлизавета Михайлівна, Реєстраційна служба
Маріупольського міського управління юстиції Донецької області,
Донецька обл.
Підстава виникнення
постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на
обтяження:
його відчуження, серія та номер: 47680527, виданий 02.06.2015,
видавник: Андрієнко І.А., Головний державний виконавець
Іллічівського відділу державної виконавчої служби Маріупольського
міського управління юстиції
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 21748281 від 02.06.2015 16:33:14, Зацепіна Єлизавета
Михайлівна, Реєстраційна служба Маріупольського міського
управління юстиції Донецької області, Донецька обл.

Вид обтяження:
Відомості про суб’єктів
обтяження:

арешт нерухомого майна
Обтяжувач: Іллічівський відділ державної виконавчої служби
Маріупольського міського управління юстиції, код ЄДРПОУ:
34908758, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 87500,
Донецька обл., м. Маріуполь, 24 квартал, 17
Особа, майно/права якої обтяжуються: Медведчук Віктор
Володимирович

Опис предмета
обтяження:

все нерухоме майно

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. 3 з 3

RRP-4HGQGH702

