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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: 

287180280 

Дата, час формування:  

Підстава формування 
інформаційної довідки: 

 

 
Пошук в Державному 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про: 

пошук через веб-сайт:  

 
 

Параметри запиту 

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

Тип особи: фізична особа 

РНОКПП: 2804408455 

Пошук за: частковим співпадінням 

Користувач обрав 
формування інформації 
за адресою: 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Дем`яна, будинок 2 

ВІДОМОСТІ 
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого 
майна: 

Об’єкт нерухомого 
майна: 

 
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 

1112625221101 

 
 

нежитлове приміщення, об'єкт житлової нерухомості: Ні 

Адреса: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Дем`яна, будинок 2 

 
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

ПРОХІДНА, А 

АДМІНБУДІВЛЯ, Б 

КОТЕЛЬНЯ, В 

ГАРАЖІ, Г 

ВАГОВА, Д 

БУДІВЛЯ, Е 

БУДІВЛЯ, Є 

БОКС, З 
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Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

Складова частина об’єкта 
нерухомого майна: 

залізнична колія, Х 

 
ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ З ЕСТАКАДОЮ, І 

ЕСТАКАДА АВТОМОБІЛЬНА 

ОГОРОЖА 1,2 

ЦИСТЕРНИ ЄМНІСТЮ 54,7 КУБ. 7 ШТ 

 
КТП250кВА10/04 КВ В КОМПЛЕКТІ З ТРАНСФОРМАТОРОМ 250 
кВА, РОЗЄДНЮВАЧЕМ 10 КВ, 

НАВІСИ 

ВИМЩЕННЯ ІІ 

 

Актуальна інформація про право власності 

Номер запису про право власності / довірчої власності: 17938824 

Тип права власності: Право власності 

Дата, час державної 
реєстрації: 

09.12.2016 19:57:48 

Державний реєстратор: приватний нотаріус Селехман Олександр Анатолійович, 
Ужгородський міський нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Підстава для державної 
реєстрації: 

 
Підстава внесення 
запису: 

договір дарування, серія та номер: 1976, виданий 09.12.2016, 
видавник: Селехман О.А. приватний нотаріус Ужгородського 
міського нотаріального округу 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 32838529 від 09.12.2016 19:58:37, 
приватний нотаріус Селехман Олександр Анатолійович, 
Ужгородський міський нотаріальний округ, Закарпатська обл. 

Форма власності: приватна 

Розмір частки: 1 

Власники: Чубірко Володимир Володимирович 

 
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 

 
Відомості про знайдені адреси та сформовані документи 

стор. 2 з 3 
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Адреса або кадастровий номер Сформований документ 
 

2110100000:02:002:0043 
 

2110100000:32:001:0402 
 

2110100000:66:002:0017 
 

2110100000:66:002:0018 

 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця 
Боженка, будинок 2 

 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця 
Боженка, будинок 2-4 

 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Висока, 
будинок 30 

 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця 
Дем`яна, будинок 2 

 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця 
Пархоменко, будинок 6 

 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця 
Толстого Л., будинок 33а, приміщення 1 

 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця 
Толстого Л., будинок 33а, приміщення 2 

Інформаційна довідка (за суб’єктом) 
№287180261 дата формування 28.11.2021 
21:32:52 
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