
RRP-4HIDT7PB1 

 

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: 

209034633 

Дата, час формування: 14.05.2020 17:52:20 

Підстава формування 
інформаційної довідки: 

 

 
Пошук в Державному 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про: 

Адреса / 
Місцезнаходження: 

 

 
 

Параметри запиту 

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

 
 
Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8 

 

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 

1757899421212 

 
 

торговий павільон, об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 54.4, матеріали стін: шлакоблочні, Опис: 
торговий павільон, шлакоблочний 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8/е 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 30145758 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

05.02.2019 11:35:47 

Державний реєстратор: Боричок Катерина Василівна, Виноградівська державна нотаріальна 
контора, Виноградівський районний нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

Підстава внесення 
запису: 

свідоцтво про право на спадщину, ННО № 235187, серія та номер: 24, 
виданий 05.02.2019, видавник: Виноградівська державна нотаріальна 
контора 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 45367434 від 05.02.2019 11:45:21, Боричок 
Катерина Василівна, Виноградівська державна нотаріальна контора, 
Виноградівський районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1/1 

Власники: Пушкаш Марія Степанівна 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 
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Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 
 

 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1549174421212 

 
 

Магазин, об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 38.1, матеріали стін: цегла 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8/г 

Земельні ділянки місця 
розташування: 

Кадастровий номер: 2121210100:00:004:0968, цільове призначення: 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа: 0.0083 
га 

Номер обєкта в РПВН: 3758652 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Убиральня, Б 

Додаткові відомості: шлакоблоки 

Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 26076740 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

10.05.2018 13:28:01 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Стойка Світлана Миколаївна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

Підстава внесення 
запису: 

договір купівлі-продажу, серія та номер: 1411, виданий 10.05.2018, 
видавник: приватний нотаріус Виноградівського районного 
нотаріального округу С.М.Стойка 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 41019396 від 10.05.2018 13:33:13, 
приватний нотаріус Стойка Світлана Миколаївна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1/1 

Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДЕ.", 
код ЄДРПОУ: 41436837, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Грушевського Михайла, 
будинок 2 

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 
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Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

1411708021212 

 
 

кафе "Промінь", об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 85.1, Опис: рік побудови - 1972. 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8/2 

Земельні ділянки місця 
розташування: 

Кадастровий номер: 2121210100:00:004:0126, Реєстраційний номер: 
1379070621212, цільове призначення: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, площа: 0.0097 га 

 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

кафе "Промінь", А 

Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 85.1, матеріали стін: цегла, бетонні блоки 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 23439240 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

15.11.2017 20:28:32 

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

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

 

 

 

Підстава внесення 
запису: 

договір про виділ у натурі частки нерухомого майна, серія та номер: 
2150, виданий 15.11.2017, видавник: Приватний нотаріус 
Виноградівського районного нотаріального округу О.І. Рішко; 
технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 28.09.2017, видавник: 
Комунальне підприємство "Виноградівське районне бюро технічної 
інвентаризації"; довідка, серія та номер: 02-9/528, виданий 20.10.2017, 
видавник: Виноградівська міська рада Закарпатської області 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 38208984 від 17.11.2017 20:11:21, 
приватний нотаріус Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Ракущинець Геня Степанівна 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1411705521212 

 
 

кафе "Промінь", об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 64.8, Опис: рік побудови - 1972. 
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Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8/1 

Земельні ділянки місця 
розташування: 

Кадастровий номер: 2121210100:00:004:0125, Реєстраційний номер: 
1379069421212, цільове призначення: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, площа: 0.0138 га 

 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

кафе "Промінь", А 

Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 64.8, матеріали стін: цегла, бетонні блоки 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 23439179 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

15.11.2017 20:25:13 

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

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

 

 

 

 
Підстава внесення 
запису: 

договір про виділ у натурі частки нерухомого майна, серія та номер: 
2150, виданий 15.11.2017, видавник: Приватний нотаріус 
Виноградівського районного нотаріального округу О.І. Рішко; 
технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 28.09.2017, видавник: 
Комунальне підприємство "Виноградівське районне бюро технічної 
інвентаризації"; довідка, серія та номер: 02-9/1529, виданий 
20.10.2017, видавник: Виноградівська міська рада Закарпатської 
області 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 38208901 від 17.11.2017 19:56:04, 
приватний нотаріус Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Бокотей Тетяна Ігоріна 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1379070621212 

 
 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 2121210100:00:004:0126 

Опис об’єкта: Площа (га): 0.0097, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 
23.05.2005, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Виноградівський реєстраційний відділ ЗРФ ДП "Центр ДЗК" 

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, земельна ділянка 8/2 
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Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 22833158 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

12.10.2017 16:18:54 

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

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

 

 

 

 

 

 
Підстава внесення 
запису: 

державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та 
номер: Серія ЗК №024336, виданий 11.05.2005, видавник: 
Виноградівська міська рада Закарпатської області; витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та 
номер: НВ-2102264282017, виданий 12.10.2017, видавник: Відділ у 
Виноградівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Закарпатській області; рішення "Про впорядкування нумерації 
нерухомого майна Ракущинець Г.С. по вулиці Шевченка" 
виконавчого комітету, серія та номер: 132, виданий 18.08.2017, 
видавник: Виноградівська міська рада Закарпатської області 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 37579785 від 14.10.2017 15:07:23, 
приватний нотаріус Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Ракущинець Геня Степанівна 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1379069421212 

 
 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 2121210100:00:004:0125 

Опис об’єкта: Площа (га): 0.0138, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 
23.05.2005, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Виноградівський реєстраційний відділ ЗРФ ДП "Центр ДЗК" 

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, земельна ділянка 8/1 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 22833137 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

12.10.2017 16:12:05 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 
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Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

 

 

 

 

 

 
Підстава внесення 
запису: 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія 
та номер: НВ-2102264262017, виданий 12.10.2017, видавник: Відділ у 
Виноградівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Закарпатській області; державний акт на право власності на земельну 
ділянку, серія та номер: Серія ЗК №024337, виданий 11.05.2005, 
видавник: Виноградівська міська рада Закарпатської області; рішення 
"Про впорядкування нумерації нерухомого майна Бокотей Т.І. по 
вулиці Шевченка" виконавчого комітету, серія та номер: 131, 
виданий 18.08.2017, видавник: Виноградівська міська рада 
Закарпатської області 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 37579757 від 14.10.2017 14:48:38, 
приватний нотаріус Вашкеба Олена Іванівна, Виноградівський 
районний нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Бокотей Тетяна Ігоріна 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1119626821212 

 
 

магазин, об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 24.8 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8/ж 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 18062766 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

15.12.2016 17:03:19 

Державний реєстратор: Пшенична Єлизавета Сергіївна, Бердичівська державна нотаріальна 
контора, Бердичівський міськрайонний нотаріальний округ, 
Житомирська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

Підстава внесення 
запису: 

свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: р. № 
2-458, виданий 15.12.2016, видавник: Бердичівська державна 
нотаріальна контора, державний нотаріус Пшенична Є.С. 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 32954940 від 15.12.2016 17:04:57, 
Пшенична Єлизавета Сергіївна, Бердичівська державна нотаріальна 
контора, Бердичівський міськрайонний нотаріальний округ, 
Житомирська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Павленко Вікторія Анатоліївна 
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Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

280635621212 

 
 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 2121210100:00:004:0970 

Опис об’єкта: Площа (га): 0.1896, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 
18.03.2011, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Міськрайонне управління Держкомзему у місті Виноградів і 
Виноградівському районі Закарпатської області 

Цільове призначення: землі громадської забудови, для роздрібної торгівлі та комерційних 
послуг 

Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, земельна ділянка 8 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 32572066 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

26.07.2019 15:29:58 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Кармазіна Ніна Сергіївна, Дніпровський міський 
нотаріальний округ, Дніпропетровська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

Підстава внесення 
запису: 

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3324, 
виданий 26.07.2019, видавник: Кармазіна Н.С, приватний нотаріус 
Дніпровського міського нотаріального округа 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 47972417 від 26.07.2019 15:38:53, приватний нотаріус 
Кармазіна Ніна Сергіївна, Дніпровський міський нотаріальний округ, 
Дніпропетровська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1/1 

Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-МАРКЕТ", код 
ЄДРПОУ: 30487219, країна реєстрації: Україна 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 
 

 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

280590221212 

 
 

будівля кінотеатру "Промінь", об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 1160.7, матеріали стін: цегла 
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Адреса: Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8 

 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 32571367 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

26.07.2019 15:08:07 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Кармазіна Ніна Сергіївна, Дніпровський міський 
нотаріальний округ, Дніпропетровська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації права 
власності: 

Підстава внесення 
запису: 

договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 3318, 
виданий 26.07.2019, видавник: Кармазіна Н.С, приватний нотаріус 
Дніпровського міського нотаріального округа 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 47971588 від 26.07.2019 15:17:45, приватний нотаріус 
Кармазіна Ніна Сергіївна, Дніпровський міський нотаріальний округ, 
Дніпропетровська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1/1 

Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-МАРКЕТ", код 
ЄДРПОУ: 30487219, країна реєстрації: Україна 

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 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

Реєстраційний номер 
майна: 

27675341 

Тип майна: кінотеатр "Промінь" 

Адреса нерухомого 
майна: 

Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця 
Шевченка, будинок 8 

Загальна площа (кв.м): 1160,7 

Номер запису: 492 в книзі: 2-гр. 
 

 

Дата прийняття рішення 
про державну 
реєстрацію: 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

09.04.2010 

Дата внесення запису: 09.04.2010 

ПІБ: Фізеші Андріана Олександрівна 

Форма власності: приватна 

Частка власності: 1/1 

Підстава виникнення 
права власності: 

договір купівлі-продажу, за реєстром №2222, 27.11.2009, Приватний 
нотаріус Виноградівського районного нотаріального округу Богаш 
Н.Я.; -, за реєстром №91, 26.01.2010, Додатковий правочин до 
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договору купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом 
Виноградівського районного нотаріального округу Богаш Н.Я. 

Відомості про інші речові права 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. 9 з 9 


	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
	Параметри запиту
	ВІДОМОСТІ
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (1)
	Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
	Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна (1)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (1)
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (2)
	Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна (2)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (2)
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (3)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (3)
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (4)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (4)
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (5)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (5)
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (6)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (6)
	Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна (7)
	Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні (7)
	Адреса нерухомого майна:
	ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
	Відомості про інші речові права відсутні

