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
213326176
довідки:
Дата, час формування:
20.06.2020 19:11:10
Підстава формування
інформаційної довідки:
Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2100302021224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 132, житлова площа (кв.м): 107.4
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 389Б
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0250, Реєстраційний
розташування:
номер: 1732946821224, площа: 0.0345 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36884089
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
09.06.2020 15:57:27
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
декларація про готовність об`єкта (індивідуальних), серія та номер:
реєстрації:
ЗК141201400552, виданий 19.05.2020, видавник: Управління
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській
області, Документ отримано з ЄРД; технічний паспорт, серія та
номер: 125/05/20, виданий 13.05.2020, видавник: Фізична особа
підприємець Нахман В.І.; рішення органу місцевого самоврядування,
серія та номер: 2, виданий 14.04.2020, видавник: Пилипецька
сільська рада Міжгірського району Закарпатської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 52659823 від 15.06.2020 14:59:54, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,

RRP-4HIFGJU2G

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2100221921224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 299.7, житлова площа (кв.м): 243
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 389А
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0252, Реєстраційний
розташування:
номер: 1733408021224, площа: 0.0345 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36882581
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
09.06.2020 15:43:06
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
реєстрації:
ЗК141201391211, виданий 18.05.2020, видавник: Управління
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській
області, Документ отримано з ЄРД; технічний паспорт, серія та
номер: 124/05/20, виданий 12.05.2020, видавник: Фізична особа
підприємець Нахман В.І.; рішення органу місцевого самоврядування,
серія та номер: 1, виданий 14.04.2020, видавник: Пилипецька
сільська рада Міжгірського району Закарпатської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 52657923 від 15.06.2020 14:10:41, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:

1/1

Власники:

Коваль Олександр Вадимович

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
майна:
Опис об’єкта:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
2061793321224
нежитловий будівля, СПА комплекс, об'єкт житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 671.7
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Адреса:

Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 389
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0118, Реєстраційний номер:
розташування:
191895921224, площа: 0.1593 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 36093743
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
20.03.2020 12:58:56
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
реєстрації:
ЗК141200790054, виданий 19.03.2020, видавник: Управління
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській
області, Документ отримано з ЄРД; технічний паспорт, серія та
номер: 78/03/20, виданий 11.03.2020, видавник: Фізична особа
підприємець Нахман В.І; рішення органу місцевого самоврядування,
серія та номер: 1, виданий 12.03.2020, видавник: Пилипецька
сільська рада Міжгірського району Закарпатської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 51784578 від 26.03.2020 10:59:33, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:

1/1

Власники:

Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1749133621224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0268
Опис об’єкта:
Площа (га): 2, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
19.11.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30656910
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
12.03.2019 15:30:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Сятиня Тетяна Степанівна, Міжгірський
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
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Підстава для державної
реєстрації:

Підстава внесення
запису:
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

договір купівлі-продажу, серія та номер: 195, виданий 12.03.2019,
видавник: Сятиня Т. С., приватний нотаріус Міжгірського
районного нотаріального округу Закарпатської області;
розпорядження голови Міжгірської районної державної
адміністрації , серія та номер: 164, виданий 04.09.2019, видавник:
Міжгірська районна державна адміністрація Закарпатської області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 45916785 від 12.03.2019 17:47:04, приватний нотаріус
Сятиня Тетяна Степанівна, Міжгірський районний нотаріальний
округ, Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1733408021224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0252
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0345, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29682296
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 19.12.2018 14:57:53 реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1312, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації: І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального

Підстава внесення
запису:
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6499245, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44863608 від 27.12.2018 13:31:45, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1733381021224
об’єкта нерухомого
майна:
стор. 4 з 21
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Об’єкт нерухомого
майна:
Кадастровий номер:
Опис об’єкта:

земельна ділянка

2122485200:02:001:0251
Площа (га): 0.0345, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29681787
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 19.12.2018 14:41:30 реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1312, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації: І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального

Підстава внесення
запису:
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6498452, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44863004 від 27.12.2018 13:17:36, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1732946821224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0250
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0345, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29673303
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
19.12.2018 14:29:23
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1312, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації:
І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального
округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6497823, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44852350 від 27.12.2018 09:51:23, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1732081621224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0249
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0345, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного
управління Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29655457
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 19.12.2018 14:06:59 реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1312, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації: І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального

Підстава внесення
запису:
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6496557, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44834395 від 26.12.2018 14:24:33, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1732024321224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0256
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.025, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
стор. 6 з 21
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29654295
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 19.12.2018 11:12:39 реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1316, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації: І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального
округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6488141, виданий 19.12.2018,
видавник: Державний земельний кадастр
Підстава внесення
запису:
Форма власності:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
відкриттям розділу), індексний номер: 44833359 від 26.12.2018
14:05:37, Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
приватна

Розмір частки:
Власники:

1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1731996221224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0255
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.025, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного
управління Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29653752
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
19.12.2018 10:40:28
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1316, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації:
І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального
округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6486368, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 44832843 від 26.12.2018 13:55:02, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
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Розмір частки:
Власники:

1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1731974821224
об’єкта нерухомого майна:
Об’єкт нерухомого земельна ділянка майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0254
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.025, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного
управління Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29653294
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 19.12.2018 10:35:57 реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
заява, серія та номер: 1316, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
реєстрації: І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального

Підстава внесення
запису:
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6486058, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44831583 від 26.12.2018 13:29:44, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1731914021224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0253
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.025, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
28.02.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: відділ у Міжгірському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 29652081
Тип права власності:
Право власності
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:
Підстава для державної
реєстрації:
Підстава внесення
запису:

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

19.12.2018 10:30:34
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
заява, серія та номер: 1316, виданий 13.10.2017, видавник: Корбутяк
І.В., приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального
округу; відомості з ДЗК, серія та номер: 6484903, виданий
19.12.2018, видавник: Державний земельний кадастр
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 44831030 від 26.12.2018 13:17:47, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
приватна
1/1
Коваль Олександр Вадимович

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
987364121224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 144.8, житлова площа (кв.м): 106.8
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 374В
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0166, Реєстраційний
розташування:
номер:
252085621224, цільове призначення: для індивідуального
садівництва, площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 15676273
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
27.07.2016 12:59:54
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
Підстава для державної
рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, серія та
реєстрації:
номер: 3, виданий 07.07.2016, видавник: Пилипецька сільська рада
Міжгірського району Закарпатської області; технічний паспорт,
серія та номер: 52-16, виданий 02.06.2016, видавник: фізична особапідприємець Живчин Роман Петрович; декларація про готовність до
експлуатації об'єкта , серія та номер: ЗК 141161800090, виданий
24.06.2016, видавник: Управління Державної архітекрунобудівельної інспекції у Закарпатській області
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Підстава внесення
запису:
Форма власності:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 30721440 від 01.08.2016 10:44:12, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
приватна

Розмір частки:

1/1

Власники:

Коваль Олександр Вадимович

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
майна:
Опис об’єкта:
Адреса:

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
946242221224

Земельні ділянки місця
розташування:

садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
Загальна площа (кв.м): 156.3, житлова площа (кв.м): 73.9
Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 374Б
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0166, Реєстраційний номер:
252085621224, цільове призначення: для індивідуального
садівництва, площа: 0.1 га

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 14939259
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
07.06.2016 15:55:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірська районна державна
адміністрація, Закарпатська обл.
договір купівлі-продажу, серія та номер: 508, виданий 06.05.2014,
Підстава для державної
видавник: Київський міський нотаріальний округ м. Києва; рішення
реєстрації:
виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, серія та номер: 1,
виданий 03.06.2016, видавник: Пилипецька сільська рада
Міжгірського району Закарпатської області; технічний паспорт,
серія та номер: 44-16, виданий 04.05.2016, видавник: фізична особапідприємець Живчин Роман Петрович; декларація про готовність до
експлуатації об'єкта, серія та номер: ЗК 141161410980,
виданий 20.05.2016, видавник: Управління Державної архітектурнобудівельної інспекції у Закарпаській області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 30022048 від 13.06.2016 12:52:11, Галай
Віталія Василівна, Міжгірська районна державна адміністрація,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
стор. 10 з 21

RRP-4HIFGJU2G

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
майна:
Опис об’єкта:
Адреса:

887179121224
садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так

Загальна площа (кв.м): 136.5, житлова площа (кв.м): 59.3
Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 374А
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0166, Реєстраційний
розташування:
номер:
252085621224, цільове призначення: для індивідуального
садівництва, площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13903995
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 24.03.2016 11:58:15 реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірське районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Підстава для державної
рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, серія та
реєстрації:
номер: 1, виданий 11.02.2016, видавник: Пилипецька сільська рада;
технічний паспорт, серія та номер: 140-15, виданий 09.12.2015,
видавник: фізична особа-підприємець Живчин Роман Петрович;
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
ЗК 142160280843, виданий 28.01.2016, видавник: Управління ДАБІ
у Закарпатській області, сектор по роботі з дозвільними
документами Бикова Т.Ю.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 28974070 від 28.03.2016 16:20:14, Галай
Віталія Василівна, Міжгірське районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
887156521224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 167.3, житлова площа (кв.м): 102.3
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с. Пилипець, вулиця без назви,
будинок 374
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2122485200:02:001:0166, Реєстраційний
розташування:
номер:
252085621224, цільове призначення: для індивідуального
садівництва, площа: 0.1 га
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 13903645
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
24.03.2016 11:50:42
реєстрації:
Державний реєстратор:
Галай Віталія Василівна, Міжгірське районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Підстава для державної
рішення виконавчого комітету місцевої Ради депутатів, серія та
реєстрації:
номер: 2, виданий 11.02.2016, видавник: Пилипецька сільська рада;
технічний паспорт, серія та номер: 139-15, виданий 08.12.2015,
видавник: фізична особа-підприємець Живчин Роман Петрович;
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
ЗК 142153623098, виданий 28.12.2015, видавник: Управління ДАБІ
у Закарпатській області, сектор по роботі з дозвільними
документами Бикова Т.Ю.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 28973444 від 28.03.2016 16:04:47, Галай
Віталія Василівна, Міжгірське районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
305459632208
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3220886000:03:003:0492
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0241, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
29.01.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: управління Держземагентства у Бориспільському районі
Київської області
Цільове призначення:
землі сільськогосподарського призначення, для ведення
садівництва
Адреса:
Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Процівська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5303789
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
10.04.2014 13:31:27
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Меленна Тетяна Костянтинівна,
Бориспільський районний нотаріальний округ, Київська обл.
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер:
Підстава для державної
реєстровий № 985, ВТТ № 585400, ВТХ № 003701, виданий
реєстрації:
10.04.2014, видавник: Меленна Т.К., приватний нотаріус
Бориспільського районного нотаріального округу Київської області
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 12327480 від 10.04.2014 13:41:22, приватний нотаріус
Меленна Тетяна Костянтинівна, Бориспільський районний
нотаріальний округ, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
252119721224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0167
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0782, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 20.12.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Пилипецька
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 11359690
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
28.09.2015 12:07:28
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1049,
реєстрації:
виданий 28.09.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланки НАР 918108,
НАР 918109
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 24811014 від 28.09.2015 12:27:09, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
226991521224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122486400:02:003:0022
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Опис об’єкта:

Площа (га): 1.686, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: Відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5071380
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
21.03.2014 18:07:23
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 318,
реєстрації:
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386942,
ВТТ №386943
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11831324 від 21.03.2014 18:29:56, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
225570621224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122486400:02:003:0016
Опис об’єкта:
Площа (га): 1.9942, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 30.10.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5064203
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
21.03.2014 13:18:47
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
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Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 300,
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386929,
ВТТ №386930
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11816938 від 21.03.2014 13:44:54, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
225512121224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122486400:02:003:0021
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.5475, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5070850
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
21.03.2014 17:26:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 315,
реєстрації:
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386940,
ВТТ №386941
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11830411 від 21.03.2014 17:38:05, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
225303321224
об’єкта нерухомого
майна:
стор. 15 з 21

RRP-4HIFGJU2G

Об’єкт нерухомого
майна:
Кадастровий номер:
Опис об’єкта:

земельна ділянка

2122486400:02:003:0020
Площа (га): 0.1273, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5070261
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
21.03.2014 16:48:19
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 312,
реєстрації:
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386937,
ВТТ №386939
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11829358 від 21.03.2014 17:01:03, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
225240021224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122486400:02:003:0019
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0592, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5069266
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
21.03.2014 16:09:58
реєстрації:
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Державний реєстратор:

приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 309,
реєстрації:
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386935,
ВТТ №386936
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11827419 від 21.03.2014 16:21:04, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
225198021224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122486400:02:003:0018
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.6805, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5068078
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 21.03.2014 15:30:49 реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 306,
реєстрації:
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386933,
ВТТ №386934
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11825017 від 21.03.2014 15:42:45, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
майна:
Кадастровий номер:
Опис об’єкта:

225131521224
земельна ділянка

2122486400:02:003:0017
Площа (га): 0.5647, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 05.11.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Цільове призначення:
для ведення особистого селянського господарства
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Річківська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 5066271
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
21.03.2014 14:18:19
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучерук Наталія Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 303,
реєстрації:
виданий 21.03.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Кучерук Н.В., бланк ВТТ №386931,
ВТТ №386932
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 11821216 від 21.03.2014 14:51:23, приватний нотаріус
Кучерук Наталія Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
191895921224
об’єкта нерухомого майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
2122485200:02:001:0118
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1593, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 25.09.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: відділ Держземагенства у Міжгірському
районі
Адреса:
Закарпатська обл., Міжгірський р., с/рада. Пилипецька
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 30656706
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
12.03.2019 15:20:44
реєстрації:
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Державний реєстратор:

приватний нотаріус Сятиня Тетяна Степанівна, Міжгірський
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл.
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, серія та номер: 194, виданий 12.03.2019,
реєстрації:
видавник: Сятиня Т. С., приватний нотаріус Міжгірського
районного нотаріального округу Закарпатської області;
розпорядження голови Міжгірської районної державної
адміністрації, серія та номер: 151, виданий 20.08.2019, видавник:
Міжгірська районна державна адміністрація Закарпатської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 45916599 від 12.03.2019 17:38:19, приватний нотаріус Сятиня
Тетяна Степанівна, Міжгірський районний нотаріальний округ,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
113252132218
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3221882800:28:171:0110
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
27.06.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: Відділ Держземагенства у
Вишгородському районі
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Жукинська
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 1786550
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної 24.07.2013 09:22:20 реєстрації:
Державний реєстратор:
Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
Підстава для державної
реєстрації:
Підстава внесення
запису:

Форма власності:
Розмір частки:

свідоцтво про право власності, серія та номер: 6723559, виданий
24.07.2013, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з
відкриттям розділу), індексний номер: 4263721 від 24.07.2013
09:27:39,
Ходаківська Сніжана Вячеславівна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.
приватна
1
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Власники:

Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
72042832208
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3220886000:03:003:0001
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.12, Дата державної реєстрації земельної
ділянки: 13.10.2003, орган, що здійснив державну реєстрацію
земельної ділянки: Бориспільський районний відділ
земельних ресурсів Київської області
Цільове призначення:
для садівництва
Адреса:
Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Процівська
Додаткові відомості:
СТ "Жайворонок"
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 1133630
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
31.05.2013 13:12:13
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Меленна Тетяна Костянтинівна, Бориспільський
районний нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава для державної
договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер:
реєстрації:
реєстровий № 1776, ВТІ № 139456, виданий 31.05.2013, видавник:
Меленна Т.К., приватний нотаріус Бориспільського районного
нотаріального округу Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 2757460 від 31.05.2013 13:17:32, приватний нотаріус Меленна
Тетяна Костянтинівна, Бориспільський районний нотаріальний
округ, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
10853532208
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3220886000:03:003:0190
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.2176, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
14.02.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Управління Держземагентства у Бориспільському
районі
Цільове призначення:
для індивідуального садівництва
Адреса:
Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Процівська
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 170884
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
18.02.2013 19:31:51
реєстрації:
Державний реєстратор:
Гапоненко Сергій Васильович, Реєстраційна служба Бориспільського
міськрайонного управління юстиції Київської області, Київська обл.
Підстава для державної
свідоцтво про право власності, серія та номер: 586803, виданий
реєстрації:
19.02.2013, видавник: Реєстраційна служба Бориспільського
міськрайонного управління юстиції Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 450249 від 19.02.2013 14:04:38,
Гапоненко Сергій Васильович, Реєстраційна служба Бориспільського
міськрайонного управління юстиції Київської області, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Коваль Олександр Вадимович
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. 21 з 21

RRP-4HIFGJU2G

