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:

266712340
20.07.2021 18:39:10
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
3

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2393725463000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 25.7, житлова площа (кв.м): 23.1
Адреса:
Харківська обл., м. Харків, вулиця Куликівська, будинок 32, квартира
2/3
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 42821414
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
02.07.2021 18:47:05
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: 59103075 від 05.07.2021 16:15:06, 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
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Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2393556463101
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 46, житлова площа (кв.м): 12.8
Адреса:
Харківська обл., м. Харків, вулиця Куликівська, будинок 32, квартира
1/3
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 42814471
Тип права власності:
Право власності
Дата, час державної
02.07.2021 17:33:22
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: 59095145 від 05.07.2021 12:48:25, 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
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
2184655263101
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
чотирикімнатна ізольована квартира № 3 на 1-му поверсі будинку
майна:
квартирного типу № 32 літ. "А - 17", об'єкт житлової нерухомості:
Так, Об’єкт в процесі поділу
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 143.9, житлова площа (кв.м): 97.5
Адреса:
Харківська обл., м. Харків, вулиця Куликівська, будинок 32, квартира
3
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 40079823
Тип права власності:
Право власності
стор. 2 з 3
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

06.01.2021 12:48:34

Лозовська Марина Михайлівна, Виконавчий комітет Первомайської
міської ради Харківської області, Харківська обл.
Підстава для державної
акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
реєстрації:
2200,2201, виданий 29.12.2020, видавник: Приватний нотаріус;
Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю
"КУЛИКОВСЬКИЙ", серія та номер: 2198,2199, виданий 29.12.2020,
видавник: Приватний нотаріус
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 56109252 від 12.01.2021 10:37:58, Лозовська Марина
Михайлівна, Виконавчий комітет Первомайської міської ради
Харківської області, Харківська обл.
Форма власності:
приватна
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
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