Інформаційна довідка 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:
Адреса /
Місцезнаходження:

79692664
06.02.2017 16:03:04
пошук через веб-сайт: Лавров Владислав Володимирович, ЄДРПОУ:
2824925590
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження
Вінницька обл., Вінницький р., с. Бохоники, "Академічний" р.,
вулиця Миколаївська, будинок 17, квартира 59

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
690541205206
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Площа:
Загальна площа (кв.м): 90.4, житлова площа (кв.м): 49.3
Адреса:
Вінницька обл., Вінницький р., с. Бохоники, "Академічний" р.,
вулиця Миколаївська, будинок 17, квартира 59
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 11007966
Дата, час державної
02.09.2015 12:01:00
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Смірнова Альона Олександрівна, Вінницький
міський нотаріальний округ, Вінницька обл.
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1016, виданий
права власності:
02.09.2015, видавник: Приватний нотаріус Вінницького міського
нотаріального округу Смірнова А.О.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 24088297 від 02.09.2015 12:09:48, приватний нотаріус
Смірнова Альона Олександрівна, Вінницький міський нотаріальний
округ, Вінницька обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Демчук Олександра Віталіївна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

RRP-4HH4C00CA

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-4HH4C00CA

