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:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

181212317
17.09.2019 08:53:06
пошук через веб-сайт: МУДРАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

3210900000:01:170:1125

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1139618332109
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3210900000:01:170:1125
Опис об’єкта:
Площа (га): 3.426
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку
Адреса:
Київська обл., м. Ірпінь, провулок Озерний, земельна ділянка 21б
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 32906078
Дата, час державної
21.08.2019 13:50:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
Скоріна Олена Миколаївна, Комунальне підприємство "Агенція
адміністративних послуг", Київська обл.
Підстава виникнення
акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
права власності:
4030,4031, виданий 20.08.2019, видавник: Приватний нотаріус
Калинушка О.О.; відомості з ДЗК, серія та номер: 12807827, виданий
21.08.2019, видавник: Державний земельний кадастр
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 48334523 від 21.08.2019 13:54:24, Скоріна Олена Миколаївна,
Комунальне підприємство "Агенція адміністративних послуг",
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АРЗАНА", код ЄДРПОУ: 43179718

RRP-4HI3S2D94

Додаткові відомості:
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32914065
Дата, час державної
21.08.2019 17:58:07
реєстрації:
Державний реєстратор:
Скоріна Олена Миколаївна, Комунальне підприємство "Агенція
адміністративних послуг", Київська обл.
Підстава виникнення
відомості з ДЗК, серія та номер: 12817225, виданий 21.08.2019,
іншого речового права:
видавник: Державний земельний кадастр; договір про право забудови
земельної ділянки (договір суперфіцію), серія та номер: 01-2019,
виданий 21.08.2019, видавник: Сторони за договором; акт
приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий 21.08.2019,
видавник: Сторони за договором
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 48342887 від 21.08.2019 18:06:56, Скоріна Олена Миколаївна,
Комунальне підприємство "Агенція адміністративних послуг",
Київська обл.
Вид іншого речового
право забудови земельної ділянки (суперфіцій)
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 20.08.2029
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
Суперфіціарій: Мураш Юрій Дмитрович
іншого речового права:
Суперфіціар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЗАНА", код ЄДРПОУ: 43179718
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка площею 3,426 га
речового права:
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

стор. 2 з 2

RRP-4HI3S2D94

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:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

181212802
17.09.2019 08:56:05
пошук через веб-сайт: МУДРАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

3210900000:01:170:1126

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1139558632109
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3210900000:01:170:1126
Опис об’єкта:
Площа (га): 3
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку
Адреса:
Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Достоєвського, земельна ділянка 1в
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 32908035
Дата, час державної
21.08.2019 14:42:10
реєстрації:
Державний реєстратор:
Скоріна Олена Миколаївна, Комунальне підприємство "Агенція
адміністративних послуг", Київська обл.
Підстава виникнення
акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:
права власності:
4030,4031, виданий 20.08.2019, видавник: Приватний нотаріус
Калинушка О.О.; відомості з ДЗК, серія та номер: 12810210, виданий
21.08.2019, видавник: Державний земельний кадастр
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 48336597 від 21.08.2019 14:49:33, Скоріна Олена Миколаївна,
Комунальне підприємство "Агенція адміністративних послуг",
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АРЗАНА", код ЄДРПОУ: 43179718

RRP-4HI3S2IT3

Додаткові відомості:
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32914340
Дата, час державної
21.08.2019 18:47:52
реєстрації:
Державний реєстратор:
Скоріна Олена Миколаївна, Комунальне підприємство "Агенція
адміністративних послуг", Київська обл.
Підстава виникнення
договір про право забудови земельної ділянки (договір суперфіцію),
іншого речового права:
серія та номер: 02-2019, виданий 21.08.2019, видавник: Сторони за
договором; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий
21.08.2019, видавник: Сторони за договором; відомості з ДЗК, серія
та номер: 12817761, виданий 21.08.2019, видавник: Державний
земельний кадастр
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 48343513 від 21.08.2019 19:00:36, Скоріна Олена Миколаївна,
Комунальне підприємство "Агенція адміністративних послуг",
Київська обл.
Вид іншого речового
право забудови земельної ділянки (суперфіцій)
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 20.08.2029
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
Суперфіціарій: Мураш Юрій Дмитрович
іншого речового права:
Суперфіціар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЗАНА", код ЄДРПОУ: 43179718
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка площею 3,0 га
речового права:
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

стор. 2 з 2

RRP-4HI3S2IT3

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:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

181214898
17.09.2019 09:07:05
пошук через веб-сайт: МУДРАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

3210900000:01:170:1127

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1017910732109
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3210900000:01:170:1127
Опис об’єкта:
Площа (га): 3
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку
Адреса:
Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Достоєвського, земельна ділянка 1б/1
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 19530253
Дата, час державної
20.03.2017 17:45:10
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Нельзін Максим Сергійович, Ірпінський міський
нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 1305, виданий 20.03.2017,
права власності:
видавник: Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального
округу Нельзін М.С.; рішення органу місцевого самоврядування,
серія та номер: 3013-43-VII, виданий 30.11.2017, видавник: Ірпінська
міська рада Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34353130 від 20.03.2017 17:45:20, приватний нотаріус Нельзін
Максим Сергійович, Ірпінський міський нотаріальний округ,
Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Ярошенко Тетяна Юріївна

RRP-4HI3S396S

Додаткові відомості:
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

стор. 2 з 2

RRP-4HI3S396S

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:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

181215614
17.09.2019 09:10:09
пошук через веб-сайт: МУДРАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

3210900000:01:170:1128

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
948481932109
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3210900000:01:170:1128
Опис об’єкта:
Площа (га): 3
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку
Адреса:
Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Достоєвського, земельна ділянка 1д
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 14978700
Дата, час державної
15.06.2016 12:02:45
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Нельзін Максим Сергійович, Ірпінський міський
нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 3724, виданий 15.06.2016,
права власності:
видавник: Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального
округу Київської області Нельзін М.С.; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 3011-43-VII, виданий 30.11.2017,
видавник: Ірпінська міська рада Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 30061111 від 15.06.2016 12:03:39,
приватний нотаріус Нельзін Максим Сергійович, Ірпінський міський
нотаріальний округ, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Архангельський Максим Юрійович, причина відсутності РНОКПП:

RRP-4HI3S3HCN

особа не має коду у зв’язку з релігійними переконаннями
Додаткові відомості:
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

стор. 2 з 2

RRP-4HI3S3HCN

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:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

181216029
17.09.2019 09:12:06
пошук через веб-сайт: МУДРАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

3210900000:01:170:1129

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
948490232109
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3210900000:01:170:1129
Опис об’єкта:
Площа (га): 3
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку
Адреса:
Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Достоєвського, земельна ділянка 1г
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 14978836
Дата, час державної
15.06.2016 12:06:57
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Нельзін Максим Сергійович, Ірпінський міський
нотаріальний округ, Київська обл.
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 3725, виданий 15.06.2016,
права власності:
видавник: Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального
округу Київської області Нельзін М.С.; рішення органу місцевого
самоврядування, серія та номер: 3012-43-VII, виданий 30.11.2017,
видавник: Ірпінська міська рада Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 30061246 від 15.06.2016 12:07:54,
приватний нотаріус Нельзін Максим Сергійович, Ірпінський міський
нотаріальний округ, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Архангельський Максим Юрійович, причина відсутності РНОКПП:

RRP-4HI3S3L88

особа не має коду у зв’язку з релігійними переконаннями
Додаткові відомості:
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

стор. 2 з 2
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