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:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Адреса /
Місцезнаходження:

266869956
21.07.2021 15:21:16
пошук через веб-сайт: НОВИК Павло Вікторович

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

Харківська обл., м. Харків, вулиця Куликівська, будинок 32, квартира
9

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2393702763101
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 19.9, житлова площа (кв.м): 17.3
Адреса:
Харківська обл., м. Харків, вулиця Куликівська, будинок 32, квартира
1/9
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 42816137
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
02.07.2021 18:23:32
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Толчинська Ганна Вячеславівна, Харківський
міський нотаріальний округ, Харківська обл.
Підстава для державної
акт приймання-передачі нерухомого майна, справжність підписів
реєстрації:
засвідчено ПН ХМНО Толчинською Г.В. за р.№ 3397,3398, серія та
номер: бн, виданий 30.06.2021, видавник: Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 59097075 від 05.07.2021 13:47:51, приватний нотаріус
Толчинська Ганна Вячеславівна, Харківський міський нотаріальний
округ, Харківська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Куликовський", код
ЄДРПОУ: 43737419, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні

RRP-4HJ6GF768

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2388986863101
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 41.8, житлова площа (кв.м): 20.9
Адреса:
Харківська обл., м. Харків, вулиця Куликівська, будинок 32, квартира
2/9
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 42574558
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
16.06.2021 15:17:44
реєстрації:
Державний реєстратор:
Гвоздович Аліна Ігорівна, Департамент реєстрації Харківської
міської ради, Харківська обл.
Підстава для державної
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
реєстрації:
ХК101210602246, видавник: ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ, Документ отримано з ЄРД
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 58828513 від 18.06.2021 09:56:51,
Гвоздович Аліна Ігорівна, Департамент реєстрації Харківської
міської ради, Харківська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Мица Вікторія Євгенівна
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

RRP-4HJ6GF768

