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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:

220482962

Дата, час формування: 17.08.2020 10:41:20
Інформаційну довідку
сформовано:

Головей Наталія Василівна, Департамент міського господарства
Ужгородської міської ради, Закарпатська обл.

Підстава формування
інформаційної довідки:

службова необхідність

Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

1568874621101

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

1568874621101

Об’єкт нерухомого
майна:

комплекс будівель, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 1644.1
Адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Легоцького Тиводара,

будинок 64б

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

котельня, А

Додаткові відомості: площа 1254,8 кв.м.
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

майстерня, Б

Додаткові відомості: площа 131,8 кв.м.
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

електроцех, В

Додаткові відомості: площа 198,3 кв.м.
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

водонасосна, Г

Додаткові відомості: площа 59,2 кв.м.

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 26467840
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Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

01.06.2018 16:28:44

Державний реєстратор: приватний нотаріус Кузьо Галина Василівна, Ужгородський міський
нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу, серія та номер: 40, виданий 10.01.2018,
видавник: Приватний нотаріус Ужгородського міського
нотаріального округу Кішкін Д.В.; додатковий договір до договору
купівлі-продажу, серія та номер: 556, виданий 16.05.2018, видавник:
Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу
Кішкін Д.В.; Висновок щодо технічної можливості виділу (поділу)
обекта нерухомого майна в натурі, серія та номер: 4, виданий
10.01.2018, видавник: КП "АПБ" Ужгородської міської ради

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 41442625 від 05.06.2018 14:42:27,
приватний нотаріус Кузьо Галина Василівна, Ужгородський міський
нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“РЕМОНТСЕРВІС -4”, код ЄДРПОУ: 31767822, 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

Інформаційну довідку
сформував:

головний спеціаліст Головей Наталія Василівна

стор. 2 з 2


