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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: 

220447977 

Дата, час формування:  

Підстава формування 
інформаційної довідки: 

 

 
Пошук в Державному 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про: 

Адреса / 
Місцезнаходження: 

пошук через веб-сайт:  

 
 

Параметри запиту 

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

 
 
Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Пушкіна, будинок 2 

 

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 

143871121212 

 
 

будівля аптеки № 31, об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 235.5, матеріали стін: цегла 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Пушкіна, будинок 2 

Номер обєкта в РПВН: 547002 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Будівля аптеки , А 

Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 235.5, матеріали стін: цегла 

Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 27872007 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

11.09.2018 21:20:30 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

договір купівлі-продажу, серія та номер: 1966, видавник: Приватний 
нотаріус Виноградівського районного нотаріального округу О.І. 
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Підстава внесення 
запису: 

Рішко 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 42954838 від 12.09.2018 09:41:14, приватний нотаріус 
Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський районний нотаріальний 
округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Штефан Норберт Анатолійович 

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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