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
213328867
довідки:
Дата, час формування:
21.06.2020 15:11:10
Підстава формування
інформаційної довідки:
Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Тип особи:
РНОКПП:
Пошук за:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження
фізична особа

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1288060232218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6144
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.05
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21157947
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
22.06.2017 16:53:25
реєстрації:
Державний реєстратор:
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Підстава для державної
Заява про поділ земельної ділянки, серія та номер: 700, виданий
реєстрації:
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.; витяг з
Державного земельного кадастру, серія та номер: НВ3208654952017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київській області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 35916717 від 29.06.2017 16:49:56,
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
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Розмір частки:
Власники:

1
Крет Дмитро Петрович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1287992332218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6143
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.05
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21156555
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
22.06.2017 16:57:41
реєстрації:
Державний реєстратор:
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Підстава для державної
Заява про поділ земельної ділянки, серія та номер: 700, виданий
реєстрації:
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.; витяг з
Державного земельного кадастру, серія та номер: НВ3208654962017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київській області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 35915504 від 29.06.2017 16:13:08,
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1287957532218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6141
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0577
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21155833
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Тип права власності:
Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

Право власності
22.06.2017 17:00:20

Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Підстава для державної
Заява про поділ земельної ділянки, серія та номер: 700, виданий
реєстрації:
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.; витяг з
Державного земельного кадастру, серія та номер: НВ3208654982017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київській області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 35914699 від 29.06.2017 15:49:37,
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1287843832218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6114
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0912
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21153612
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
22.06.2017 17:08:36
реєстрації:
Державний реєстратор:
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Підстава для державної
Заява про поділ земельної ділянки, серія та номер: 700, виданий
реєстрації:
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.; витяг з
Державного земельного кадастру, серія та номер: НВ3208654932017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київській області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 35912594 від 29.06.2017 14:53:13,
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
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Розмір частки:
Власники:

1
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1281621032218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6145
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.05
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21036363
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
15.06.2017 11:37:48
реєстрації:
Державний реєстратор:
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Підстава для державної
Заява про поділ земельної ділянки , серія та номер: 700, виданий
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.; Витяг з
реєстрації:
Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та
номер: НВ-3208654942017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київській області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 35798111 від 21.06.2017
16:34:24, Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська
міська рада, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1280533032218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6121
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.063
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21016646
Тип права власності:
Право власності
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Дата, час державної 15.06.2017 14:50:55 реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельничук Ірина Анатоліївна, Вишгородська міська рада, Київська
обл.
Підстава для державної
реєстрації:

Витяг з Державного земельного кадастру, серія та номер:
НВ-3208655112017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київської області; заява про розподіл, серія та номер: 700, виданий
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 35779486 від 21.06.2017
09:10:55, Мельничук Ірина Анатоліївна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1280512932218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6120
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.063
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 21016303
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
15.06.2017 14:57:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельничук Ірина Анатоліївна, Вишгородська міська рада, Київська
обл.
Підстава для державної
Витяг з Державного земельного кадастру, серія та номер:
реєстрації:
НВ-3208655102017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київської області; заява про розподіл, серія та номер: 700, виданий
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 35779214 від 21.06.2017
09:00:40, Мельничук Ірина Анатоліївна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
1253272232218
об’єкта нерухомого майна:
Об’єкт нерухомого земельна ділянка майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:6115
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1033
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 20508166
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
16.05.2017 14:18:51
реєстрації:
Державний реєстратор:
Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська міська рада,
Київська обл.
Підстава для державної
Заява про поділ земельної ділянки, серія та номер: 700, виданий
06.03.2017, видавник: Приватний нотаріус Левчук О.Б.; Витяг з
реєстрації:
Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та
номер: НВ-3208655052017, виданий 01.04.2017, видавник: Відділ у
Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у
Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 35286403 від 22.05.2017
09:34:22, Найдьонишева-Буренко Юлія Петрівна, Вишгородська
міська рада, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
882115732218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:5519
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0846
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13814564
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
15.03.2016 10:58:39
реєстрації:
Державний реєстратор:
Павлік Анастасія Юріївна, Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області, Київська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,
серія та номер: НВ-3204704442015, виданий 08.07.2015, видавник:
Управління Держземагенства у Вишгородському районі; заява,
серія та номер: 423, виданий 04.06.2015, видавник: Приватний
нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу
Київської області Бандура С.О.; Витяг з Державного реєстру прав на
нерухоме майно про реєстрацію права влвсності, серія та номер:
1815993, виданий 30.03.2013, видавник: Приватний нотаріус
Вишгородського районного нотаріального округу Київської області
Сорока В.О.; договір дарування, серія та номер: 254, виданий
30.03.2013, видавник: Приватний нотаріус Вишгородського
районного нотаріального округу Київської області Сорока В.О.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 28872221 від 22.03.2016 16:47:38, Дахно
Артем Миколайович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Київській області, Київська
обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
830097332218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221888800:33:054:0043
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1191, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
28.07.2008, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Управління земельних ресурсів у Вишгородському
районі Київської області
Цільове призначення:
для колективного садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська, "Поле"
садівницьке товариство
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 12953130
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
19.01.2016 12:27:29
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Бандура Світлана Олегівна, Вишгородський
районний нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, серія та номер: 61, виданий 19.01.2016,
реєстрації:
видавник: приватний нотаріус Вишгородського районного
нотаріального округу Київської області Бандура С.О.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 27859435 від 19.01.2016
12:33:31, приватний нотаріус Бандура Світлана Олегівна,
Вишгородський районний нотаріальний округ, Київська обл.
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Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

приватна
1
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
742300932218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:5537
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1337
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 11471748
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
16.09.2015 16:53:54
реєстрації:
Державний реєстратор:
Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава для державної
свідоцтво про право власності, серія та номер: 45102612, виданий
реєстрації:
05.10.2015, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 24999060 від 02.10.2015
17:59:19, Лещук Альона Олександрівна, Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Київській області, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
707932332218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:5538
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.2958
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 10882685
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Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 04.08.2015 10:59:51 реєстрації:
Державний реєстратор:
Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава для державної
свідоцтво про право власності, серія та номер: 42612771, виданий
реєстрації:
20.08.2015, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 23766147 від 19.08.2015
09:31:24, Марченко Ольга Миколаївна, Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Київській області, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
702711232218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221886400:36:105:5503
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.2458
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада.
Новосілківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 10795366
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
27.07.2015 09:52:10
реєстрації:
Державний реєстратор:
Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава для державної
свідоцтво про право власності, серія та номер: 42247617, виданий
реєстрації:
13.08.2015, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
запису:
відкриттям розділу), індексний номер: 23619917 від 12.08.2015
17:41:36, Савченко Анна Олександрівна, Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Київській області, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Крет Дмитро Петрович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
599653332218
об’єкта нерухомого майна:
Об’єкт нерухомого
нежитлове приміщення, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 59.1
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця
Симоненка Василя, будинок 4-В, корп. 6, приміщення 1013
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 9087741
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної

05.03.2015 16:35:45

реєстрації:
Державний реєстратор:

Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба

Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава для державної

свідоцтво про право власності, серія та номер: 35095196, виданий

реєстрації:

18.03.2015, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського

районного управління юстиції Київської області
Підстава внесення

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям

запису:

розділу), індексний номер: 20092669 від 18.03.2015 14:51:58,

Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Форма власності:

приватна

Розмір частки:

1

Власники:

Крет Дмитро Петрович

Реєстраційний номер

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
255319532218

об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого

земельна ділянка

майна:
Кадастровий номер:

3221885600:34:337:0027

Опис об’єкта:

Площа (га): 0.12

Цільове призначення:

для індивідуального садівництва
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Адреса:

Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Нижчедубечанська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 4061598
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної

25.12.2013 17:38:14

реєстрації:
Державний реєстратор:

Овсієнко Людмила Миколаївна, Реєстраційна служба

Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава для державної

свідоцтво про право власності, серія та номер: 15423475, виданий

реєстрації:

25.12.2013, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського

районного управління юстиції Київської області
Підстава внесення

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям

запису:

розділу), індексний номер: 9519194 від 25.12.2013 17:42:49, Овсієнко

Людмила Миколаївна, Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області, Київська обл.
Форма власності:

приватна

Розмір частки:

1

Власники:

Крет Дмитро Петрович

Реєстраційний номер

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
31435032218

об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого

земельна ділянка, Об’єкт в процесі поділу

майна:
Кадастровий номер:

3221886400:36:105:1401

Опис об’єкта:

Площа (га): 2

Склад угідь:

Вид угіддя: багаторічні насадження, Площа (га): 2

Цільове призначення:

для індивідуального садівництва

Адреса:

Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Новосілківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 505878
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної

30.03.2013 16:38:40
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реєстрації:
Державний реєстратор:

приватний нотаріус Сорока Віталій Олександрович, Вишгородський

районний нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава для державної

договір дарування, серія та номер: 257, виданий 30.03.2013,

реєстрації:

видавник: Приватний нотаріус Вишгородського районного

нотаріального округу Київської області Сорока Віталій
Олександрович
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 1271192 від 30.03.2013 16:42:52, приватний нотаріус Сорока

Віталій Олександрович, Вишгородський районний нотаріальний
округ, Київська обл.
Форма власності:

приватна

Розмір частки:

1

Власники:

Крет Дмитро Петрович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер

31291832218

об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого

земельна ділянка, Об’єкт в процесі поділу

майна:
Кадастровий номер:

3221886400:36:105:1402

Опис об’єкта:

Площа (га): 2

Склад угідь:

Вид угіддя: багаторічні насадження, Площа (га): 2

Цільове призначення:
Адреса:

для індивідуального садівництва
Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Новосілківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 503872
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної

30.03.2013 13:04:35

реєстрації:
Державний реєстратор:

приватний нотаріус Сорока Віталій Олександрович, Вишгородський

районний нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава для державної

договір дарування, серія та номер: 254, виданий 30.03.2013,
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реєстрації:

видавник: Приватний нотаріус Вишгородського районного

нотаріального округу Київської області Сорока Віталій
Олександрович
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 1267182 від 30.03.2013 13:11:04, приватний нотаріус Сорока

Віталій Олександрович, Вишгородський районний нотаріальний
округ, Київська обл.
Форма власності:

приватна

Розмір частки:

1

Власники:

Крет Дмитро Петрович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
23811532218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого

земельна ділянка, Об’єкт в процесі поділу

майна:
Кадастровий номер:

3221886400:36:105:1403

Опис об’єкта:

Площа (га): 2

Склад угідь:

Вид угіддя: багаторічні насадження, Площа (га): 2

Цільове призначення:

для індивідуального садівництва

Адреса:

Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Новосілківська

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 382666
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної

19.03.2013 12:21:57

реєстрації:
Державний реєстратор:

приватний нотаріус Сорока Віталій Олександрович, Вишгородський

районний нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава для державної

договір дарування, серія та номер: 241, виданий 19.03.2013,

реєстрації:

видавник: Приватний нотаріус Вишгородського районного

нотаріального округу Київської області Сорока Віталій
Олександрович
Підстава внесення

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
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запису:

номер: 976256 від 19.03.2013 12:26:31, приватний нотаріус Сорока

Віталій Олександрович, Вишгородський районний нотаріальний
округ, Київська обл.
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

приватна
1
Крет Дмитро Петрович

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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