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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:

261507034

Дата, час формування: 15.06.2021 05:31:06
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: ТАРАНЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Параметри запиту
Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Тип особи: фізична особа
ПІБ: Полєжай Любов Леонідівна
Пошук за: частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

253336632218

Об’єкт нерухомого
майна:

житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 416.9, житлова площа (кв.м): 107.4, матеріали
стін: цегла керамічна

Адреса: Київська обл., Вишгородський р., с. Нові Петрівці, вулиця
Святославська, будинок 1-А

Земельні ділянки місця
розташування:

Кадастровий номер: 3221886001:02:146:0102, цільове призначення:
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.148 га

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

житловий будинок, А

Додаткові відомості: загальна площа 416,9 кв.м., житлова площа 107,4 кв.м.
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

тераса, а

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

тераса, а1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

вхід до підвалів, А/вхід

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

приямок, А/прия

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

ґанок, а/г
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Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

ґанок, а/г1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

господарський блок, Б

Додаткові відомості: загальна площа 21,50 кв.м.
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

альтанка, В

Додаткові відомості: загальна площа 20,80 кв.м.
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

яма вигрібна, І

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

вимощення, ІІ

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

колодязі інженерних мереж, ІІІ

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

колонка питна, ІУ

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

колодязі інженерних мереж, У

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

яма вигрібна, УІ

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

огорожа, 1

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

хвіртка, 2

Складова частина об’єкта
нерухомого майна:

ворота, 3

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 4028638
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

24.12.2013 14:25:55

Державний реєстратор: Овсієнко Людмила Миколаївна, Реєстраційна служба
Вишгородського районного управління юстиції Київської області,
Київська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

свідоцтво про право власності, серія та номер: 15320016, виданий
24.12.2013, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 9449927 від 24.12.2013 15:39:10, Овсієнко
Людмила Миколаївна, Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області, Київська обл.

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Полєжай Любов Леонідівна

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 8776961
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Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2015 10:35:44

Державний реєстратор: Заєць Дмитро Миколайович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

ухвала суду, серія та номер: 757/4875/15-к, виданий 13.02.2015,
видавник: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 19443081 від 18.02.2015 16:05:27, Заєць Дмитро Миколайович,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА,
причина відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду,
країна реєстрації: Україна

 Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГЕНЕРАЛЬНА
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ, причина відсутності коду ЄДРПОУ:
інша причина відсутності коду, країна реєстрації: Україна

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Полєжай Любов Леонідівна,
причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

222941032218

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 3221886001:02:146:0100
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0205
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка)
Адреса: Київська обл., Вишгородський р., с. Нові Петрівці, вулиця

Святославська, 1А

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 3545696
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

26.11.2013 13:19:27

Державний реєстратор: Князєва Інна Володимирівна, Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області, Київська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

свідоцтво про право власності, серія та номер: 13442672, виданий
26.11.2013, видавник: Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 8337918 від 26.11.2013 13:25:04, Князєва
Інна Володимирівна, Реєстраційна служба Вишгородського
районного управління юстиції Київської області, Київська обл.

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Полєжай Любов Леонідівна
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Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 8776111
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2015 10:39:03

Державний реєстратор: Заєць Дмитро Миколайович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

ухвала суду, серія та номер: 757/4882/15-к, виданий 13.02.2015,
видавник: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 19441384 від 18.02.2015 15:40:16, Заєць Дмитро
Миколайович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА,
причина відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду,
країна реєстрації: Україна

 Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГЕНЕРАЛЬНА
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ, причина відсутності коду ЄДРПОУ:
інша причина відсутності коду, країна реєстрації: Україна

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Полєжай Любов Леонідівна,
причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

121285432000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 3221886001:02:146:0102
Опис об’єкта: Площа (га): 0.148, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.08.2008, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Управлінням земельних ресурсів у Вишгородському районі
Київської області

Склад угідь: Вид угіддя: несільськогосподарські угіддя, Площа (га): 0.148, Дата
державної реєстрації земельної ділянки: 15.08.2008

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Адреса: Київська обл., Вишгородський р., с. Нові Петрівці, "Лазарів сад"
масив

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 1957475
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

31.07.2013 06:16:23

Державний реєстратор: приватний нотаріус Петріцька Альона Павлівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 10227,
виданий 31.07.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського
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міського нотаріального округу Петріцька А.П.
Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 4580037 від 31.07.2013 06:24:56, приватний нотаріус
Петріцька Альона Павлівна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Полєжай Любов Леонідівна

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 8774174
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2015 10:42:58

Державний реєстратор: Томащук Олена Дмитрівна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

ухвала суду, серія та номер: 757/4882/15-к, виданий 13.02.2015,
видавник: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 19437376 від 18.02.2015 14:38:23, Томащук Олена Дмитрівна,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА,
причина відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду,
країна реєстрації: Україна

 Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГЕНЕРАЛЬНА
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ, причина відсутності коду ЄДРПОУ:
інша причина відсутності коду, країна реєстрації: Україна

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Полєжай Любов Леонідівна,
причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

16032880000

Об’єкт нерухомого
майна:

квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 148.5, житлова площа (кв.м): 65, Опис:
квартира складається з 3 (трьох) жилих кімнат

Адреса: м.Київ, Оболонська набережна, будинок 15, корп. 5, квартира 7
Номер обєкта в РПВН: 35713116

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 257210
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

02.03.2013 05:30:30

Державний реєстратор: приватний нотаріус Петріцька Альона Павлівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
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Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 361, виданий
29.02.2012, видавник: Познякова С.В., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 667753 від 02.03.2013 05:49:43, приватний
нотаріус Петріцька Альона Павлівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1/3
Власники: Полєжай Любов Леонідівна

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 8777944
Дата, час державної
реєстрації:

18.02.2015 10:33:28

Державний реєстратор: Заєць Дмитро Миколайович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

ухвала суду, серія та номер: 757/4877/15-к, виданий 13.02.2015,
видавник: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 19445062 від 18.02.2015 16:36:05, Заєць Дмитро
Миколайович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА,
причина відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду,
країна реєстрації: Україна

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Полєжай Любов Леонідівна,
причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду

 Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГЕНЕРАЛЬНА
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ, причина відсутності коду ЄДРПОУ:
інша причина відсутності коду, країна реєстрації: Україна

Опис предмета
обтяження:

1/3 частина квартири

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
майна:

38342000

Тип майна: квартира
Адреса нерухомого
майна:

м.Київ, проспект Оболонський, будинок 30, квартира 290

Загальна площа (кв.м): 68,40, Житлова площа (кв.м): 41,10, Загальна вартість
нерухомого майна (грн): 89194,00
Технічний опис майна: Кількість кімнат - 3.
Номер запису: 1489 в книзі: д.773-147, д.1730-294.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
стор. 6 з 7



RRP-4HJ3GVHEH

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:

27.11.2012

Дата внесення запису: 27.11.2012
ПІБ: Полєжай Любов Леонідівна
Форма власності: приватна
Частка власності: 1/3
Підстава виникнення
права власності:

свідоцтво про право власності, -, 04.09.2003, Комунальне
підприємство "Управління житлового господарства"  Оболонського
району м. Києва/ розпорядження №2534 від 04.09.2003/
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
майна:

35713116

Тип майна: квартира
Адреса нерухомого
майна:

м.Київ, Оболонська набережна, будинок 15, корпус 5, квартира 7

Загальна площа (кв.м): 148,50, Житлова площа (кв.м): 65,00, Загальна вартість
нерухомого майна (грн): 1013713,00
Технічний опис майна: Кількість кімнат - 3.
Номер запису: 45163 в книзі: 508-249.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:

05.03.2012

Дата внесення запису: 05.03.2012
ПІБ: Полєжай Любов Леонідівна
Форма власності: приватна
Частка власності: 1/1
Підстава виникнення
права власності:

договір купівлі-продажу, 361, 29.02.2012, приватний нотаріус
Київського міського нотокругу Познякова С.В.
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
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