
RRP-4HJJTQFE6

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:

295973614

Дата, час формування: 24.01.2022 12:04:16
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: РАЦИН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

2110800000:01:034:0015

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

1373468921108

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 2110800000:01:034:0015
Опис об’єкта: Площа (га): 2.0166
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і

спорту
Адреса: Закарпатська обл., м. Хуст, вулиця Волошина А., земельна ділянка

131"а"

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 23323994
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

13.11.2017 08:34:23

Державний реєстратор: приватний нотаріус Гелеван Сергій Іванович, Хустський районний
нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

договір купівлі-продажу, серія та номер: 5778, виданий 13.11.2017,
видавник: приватний нотаріус Хустського районного нотаріального
округу Гелеван С.І.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 38084316 від 13.11.2017 10:09:40, приватний нотаріус Гелеван
Сергій Іванович, Хустський районний нотаріальний округ,
Закарпатська обл.

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Сабадош Оксана Степанівна



RRP-4HJJTQFE6

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 32437629
Дата, час державної
реєстрації:

17.07.2019 16:49:50

Державний реєстратор: приватний нотаріус Мартиненко Віктор Олександрович, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди землі, серія та номер: 480, виданий 17.07.2019,
видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Мартиненко В.О.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 47827474 від 17.07.2019 16:56:26, приватний нотаріус
Мартиненко Віктор Олександрович, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

оренда земельної ділянки, 
Строк дії: 17.07.2020, з правом пролонгації

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендодавець: Сабадош Оксана Степанівна

 Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ "РІКА", код ЄДРПОУ:
43043503, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

площа - 2,0166 га

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-4HJJTQKUD

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:

295974240

Дата, час формування: 24.01.2022 12:06:15
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: РАЦИН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

2110800000:01:034:0093

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

1991686221108

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 2110800000:01:034:0093
Опис об’єкта: Площа (га): 0.4116, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.10.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Хустському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і
спорту

Адреса: Закарпатська обл., м. Хуст
Додаткові відомості: вул.Волошина  вул.Лаборця

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 34734955
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

18.12.2019 19:35:04

Державний реєстратор: приватний нотаріус Гелеван Сергій Іванович, Хустський районний
нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 1788,
виданий 16.12.2019, видавник: Хустська міська рада; заява, серія та
номер: 4569, виданий 10.10.2019, видавник: приватний нотаріус
Хустського районного нотаріального округу Гелеван С.І.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 50315493 від 18.12.2019 21:39:06,
приватний нотаріус Гелеван Сергій Іванович, Хустський районний
нотаріальний округ, Закарпатська обл.



RRP-4HJJTQKUD

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Сабадош Оксана Степанівна

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-4HJJTQ9PN

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:

295973270

Дата, час формування: 24.01.2022 12:03:05
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: РАЦИН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

2110800000:01:034:0092

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

1941797621108

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 2110800000:01:034:0092
Опис об’єкта: Площа (га): 0.2509, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

15.10.2019, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Відділ у Хустському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і
спорту

Адреса: Закарпатська обл., м. Хуст
Додаткові відомості: вул.А.Волошина

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності / довірчої власності: 33768350
Тип права власності: Право власності
Дата, час державної
реєстрації:

16.10.2019 10:36:07

Державний реєстратор: приватний нотаріус Гелеван Сергій Іванович, Хустський районний
нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Підстава для державної
реєстрації:

заява, серія та номер: 4570, виданий 10.10.2019, видавник: приватний
нотаріус Хустського районного нотаріального округу Гелеван С.І.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 49269332 від 21.10.2019 19:19:06,
приватний нотаріус Гелеван Сергій Іванович, Хустський районний
нотаріальний округ, Закарпатська обл.

Форма власності: приватна



RRP-4HJJTQ9PN

Розмір частки: 1
Власники: Сабадош Оксана Степанівна

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


