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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 
  

  
  

  

  
  
  

ВІДОМОСТІ 
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

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

1609630532107 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 3210700000:05:012:1052 
Опис об’єкта: Площа (га): 0.024, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 

23.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ у Васильківському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області 

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

Актуальна інформація про право власності 
Номер запису про право власності / довірчої власності: 27610042 
Тип права власності: Право власності 
Дата, час державної 
реєстрації: 

22.08.2018 14:38:32 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський 
міський нотаріальний округ, Київська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1873, 
виданий 22.08.2018, видавник: Нещасна Т.М., приватний нотаріус 
Васильківського міського нотарільного округу Київської області 

Підстава внесення 
запису: 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 42670869 від 22.08.2018 17:09:13, приватний нотаріус 
Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський міський 
нотаріальний округ, Київська обл. 

Форма власності: приватна 
Розмір частки: 1/1 
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Власники: Колпаченко Лариса Степанівна 

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

1588427532107 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 3210700000:05:012:1051 
Опис об’єкта: Площа (га): 0.0624, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 

22.06.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Відділ у Васильківському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області 

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

Адреса: Київська обл., м. Васильків, провулок Кошмана, земельна ділянка 3 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 27609681 
Тип права власності: Право власності 
Дата, час державної 
реєстрації: 

22.08.2018 14:32:39 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський 
міський нотаріальний округ, Київська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1869, 
виданий 22.08.2018, видавник: Нещасна Т.М., приватний нотаріус 
Васильківського міського нотарільного округу Київської області 

Підстава внесення 
запису: 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 42670521 від 22.08.2018 16:57:28, приватний нотаріус 
Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський міський 
нотаріальний округ, Київська обл. 

Форма власності: приватна 
Розмір частки: 1/1 
Власники: Колпаченко Лариса Степанівна 

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

1583416132214 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 3210700000:05:012:1049 
Опис об’єкта: Площа (га): 0.045 
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Адреса: Київська обл., м. Васильків, вулиця Дармостука Анатолія, земельна 

ділянка 4-В 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 27610787 
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Тип права власності: Право власності 
Дата, час державної 
реєстрації: 

22.08.2018 14:05:28 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський 
міський нотаріальний округ, Київська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

договір купівлі-продажу, серія та номер: 1857, видавник: Нещасна 
Т.М., приватний нотаріус Васильківського міського нотарільного 
округу Київської області 

Підстава внесення 
запису: 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 42668102 від 22.08.2018 15:54:55, приватний нотаріус 
Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський міський 
нотаріальний округ, Київська обл. 

Форма власності: приватна 
Розмір частки: 1/1 
Власники: Колпаченко Лариса Степанівна 

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

1565413532107 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так 

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 211.4, житлова площа (кв.м): 133.4, матеріали 
стін: цегляні, Опис: Житловий будинок - "літ. А". 

Адреса: Київська обл., м. Васильків, провулок Кошмана, будинок 4-Г 
Земельні ділянки місця 
розташування: 

Кадастровий номер: 3210700000:05:012:0026, Реєстраційний номер: 
1556135932107, цільове призначення: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), площа: 0.1 га 

Актуальна інформація про право власності 
Номер запису про право власності / довірчої власності: 27609169 
Тип права власності: Право власності 
Дата, час державної 
реєстрації: 

22.08.2018 14:24:44 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський 
міський нотаріальний округ, Київська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

договір купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 1865, 
виданий 22.08.2018, видавник: Нещасна Т.М., приватний нотаріус 
Васильківського міського нотарільного округу Київської області 

Підстава внесення 
запису: 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 42670052 від 22.08.2018 16:44:10, приватний нотаріус 
Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський міський 
нотаріальний округ, Київська обл. 

Форма власності: приватна 
Розмір частки: 1/1 
Власники: Колпаченко Лариса Степанівна 

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

1556135932107 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

земельна ділянка 

Кадастровий номер: 3210700000:05:012:0026 
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 

09.06.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Управління Держгеокадастру у Васильківському районі 
Київської області 

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

Адреса: Київська обл., м. Васильків, провулок Кошмана, земельна ділянка 4-г 
Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 27608570 
Тип права власності: Право власності 
Дата, час державної 
реєстрації: 

22.08.2018 14:13:40 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський 
міський нотаріальний округ, Київська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1861, 
виданий 22.08.2018, видавник: Нещасна Т.М., приватний нотаріус 
Васильківського міського нотарільного округу Київської області 

Підстава внесення 
запису: 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 42669457 від 22.08.2018 16:28:36, приватний нотаріус 
Нещасна Тетяна Миколаївна, Васильківський міський 
нотаріальний округ, Київська обл. 

Форма власності: приватна 
Розмір частки: 1/1 
Власники: Колпаченко Лариса Степанівна 

ВІДОМОСТІ 
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
Реєстраційний номер 17347369 
майна: 
Тип майна: квартира, чотирикімнатна 
Адреса нерухомого Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Люксембург Рози, будинок 80а, 
майна: квартира 48 
Загальна площа (кв.м): 251,8, Житлова площа (кв.м): 142,6 
Номер запису: 69086 в книзі: 152дк-79. 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
Дата прийняття рішення 
про державну 
реєстрацію: 

29.03.2012 

Дата внесення запису: 29.03.2012 
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ПІБ: Колпаченко Лариса Степанівна 
Форма власності: приватна 
Частка власності: 1/1 
Підстава виникнення 
права власності: 

свідоцтво про право власності, б/н, 23.03.2012, видано 
Головним управлінням благоустрою та комунального 
обслуговування 
Донецької міської ради 
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 


