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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 суб’єкта 
 

Номер інформаційної 
довідки: 

217236200 

Дата, час формування:  

Підстава формування 
інформаційної довідки: 

 

 
Пошук в Державному 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про: 

пошук через веб-сайт: МУДРА ОЛЕНА ІВАНІВНА 

 
 

Параметри запиту 

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

Тип особи: фізична особа 

РНОКПП:  

Пошук за: частковим співпадінням 

Користувач обрав 
формування інформації 
за адресою: 

кадастровий номер 2123687500:09:001:0005 

ВІДОМОСТІ 
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

 
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1719321221236 

 
 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 2123687500:09:001:0005 

Опис об’єкта: Площа (га): 2 

Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 32906212 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

21.08.2019 13:38:28 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Захаренко Вадим Володимирович, 
Голованівський районний нотаріальний округ, Кіровоградська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

 
 
Підстава внесення 
запису: 

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1417, 
виданий 21.08.2019, видавник: Захаренко В.В., приватний нотаріус 
Голованівського районного нотаріального округу Кіровоградської 
області 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 48334884 від 21.08.2019 14:05:41, приватний нотаріус 
Захаренко Вадим Володимирович, Голованівський районний 
нотаріальний округ, Кіровоградська обл. 

Форма власності: приватна 
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Розмір частки: 1 

Власники: КАЛЄВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 

 
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 

Відомості про знайдені адреси та сформовані документи 

Адреса або кадастровий номер Сформований документ 
 

1211000000:06:054:0114 
 

2123687500:09:001:0005 Інформаційна довідка (за суб’єктом) 
№217236188 дата формування  

 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
мікрорайон Сонячний, будинок 45а 
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