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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:

265065586

Дата, час формування: 08.07.2021 17:02:07
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: НОВИК Павло Вікторович

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

6310136600:01:024:0051

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

1862137363101

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 6310136600:01:024:0051
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та
громадської забудови

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 37716617
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

06.08.2020 17:01:48

Державний реєстратор: Тесленко Ігор Анатолійович, Протопопівська сільська рада
Дергачівського району, Харківська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н,
виданий 05.08.2020, видавник: Приватний нотаріус Харківського
міського нотаріального округу Гапон І.М.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 53559588 від 11.08.2020 16:21:22, Тесленко Ігор
Анатолійович, Протопопівська сільська рада Дергачівського району,
Харківська обл.

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

"КУЛИКОВСЬКИЙ", код ЄДРПОУ: 43737419, країна реєстрації:
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Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 41379153
Дата, час державної
реєстрації:

07.04.2021 13:42:56

Державний реєстратор: Гетьман Павло Сергійович, Департамент реєстрації Харківської
міської ради, Харківська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

ухвала суду, серія та номер: справа №953/3235/21, виданий
22.03.2021, видавник: Київський районний суд м. Харкова

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 57515417 від 07.04.2021 17:18:38, Гетьман Павло Сергійович,
Департамент реєстрації Харківської міської ради, Харківська обл.

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА, код ЄДРПОУ: 02910108, країна
реєстрації: Україна

 Обтяжувач: КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА, код
ЄДРПОУ: 02893746, країна реєстрації: Україна

Опис предмета
обтяження:

заборона відчуження земельної ділянки з кадастровим номером
6310136600:01:024:0051, площею 0,1 га, розташованої за адресою: м.
Харків, вул. Куликівська, 32, яка належить на праві власності
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КУЛИКОВСЬКИЙ" на час розгляду цивільної справи
№953/25546/19

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


