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Ч Шановний Павле Дмитровичу! 

Звертаємося зі скаргою на неправомірні дії державних реєстраторів Тарнавської 
Світлани Володимирівни і Демченко Марини Олександрівни, Державне підприємство 
«Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 
М.Київ, контроль за діяльністю якої відноситься до компетенції Міністерства юстиції України. 

Випадково з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нам стало відомо, що 
23, *27 та 29 березня 2017 року державними реєстраторами Тарнавською Світланою 
Володимирівною і Демченко Мариною Олександрівною, Державне підприємство 
«Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 
М.Київ, в Державному реєстрі було відкрито спеціальні розділи та здійснено реєстрацію прав 
на 48 земельних ділянок за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149, на користь щойно 
зареєстрованого Обслуговуючого кооперативу «Французське котеджне містечко», код 
ЄДРПОУ - 41180215, та 46 фізичних осіб, що переважно не мали будь-якого відношення до 
майна за вказаною адресою. 

В усіх випадках рішення державних реєстраторів Тарнавської С.В. і Демченко М.А. щодо 
встановлення речових прав строком на 25 років було здійснено на підставі договорів 
суборенди, серія та номер: б/н, виданих 23.03.2017 року ЗАТ «Київгума» (в особі арбітражного 
керуючого Кудляка Є.В.), код ЄДРПОУ - 31812293. При цьому цільове призначення (вид 
використання) земельних ділянок в Державному реєстрі визначено: для будівництва та 
обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (дач). 

Серед іншого, в усіх зазначених договорах суборенди земельних ділянок, що 
перебувають у власності держави, протиправно визначено, що суборендарям надано право на 
подальшу передачу отриманих земельних ділянок в користування іншим особам без будь-якого 
погодження. 

Разом з тим. ЗАТ «Київгума» ніколи не мало будь-яких прав на земельні ділянки, 
передані в суборенду за вказаними договорами. 

Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 року № 487/647 «Про оформлення права 
користування земельними ділянками» ЗАТ «Київгума» була передана в оренду земельна 
лілянкя плотцею 9.42 га по Столичному шосе. 149. у Голосіївському районі м.Кигва для 
експлуатації та обслуговування дитячого оздоровчого комплексу. На підставі цього рішення 
було укладено Договір оренди земельної ділянки № 79-6-00140 від 20.08.2003 року строком на 
25 років. 



Головним управлянням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) за 
вказаною адресою було зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003. 

Станом на дату укладання і державної реєстрації зазначених 48-ми договорів суборенди 
від 23.03.2017 року збігло вже 14 років строку оренди вказаної земельної ділянки. З 
урахуванням цього, сам факт укладання 23.03.2017 року договорів суборенди земельної 
ділянки за вказаною адресою строком на 25 років робить такі правочини протиправними. Крім 
того, всі договори суборенди укладено без згоди власника земельної ділянки - Київської 
міської ради та без належного нотаріального посвідчення. 

Майновий комплекс за вказаною адресою належав ЗАТ «Київгума» на праві власності, 
що підтверджується Свідоцтвом про право власності на майновий комплекс від 20.08.2002 року 
Л̂о 010005105, виданим Головним управлінням комунальної власності м.Києва КМДА. 

Розпорядженням КМДА від 08.07.2002 року № 1330 ЗАТ «Київгума» було дозволено 
здійснити проектування та реконструкцію дитячого оздоровчого табору під оздоровчий 
комплекс сімейного типу по Столичному шосе, 149, у Голосіївському районі м.Києва. 

Реконструкція комплексу здійснювалася на підставі укладеного між ЗАТ «Київгума» і 
ТОВ «Укрінформсервіс» договору про пайову участь у реконструкції № 17-12/04 від 17.12.2004 
року, відповідно до якого ЗАТ «Київгума» виступило замовником реконструкції, а ТОВ 
«Укрінформсервіс» здійснювало фінанс)^вання реконструкції в обмін на частину корпусів 
оздоровчого комплексу. Для забезпечення фінансування реконструкції ТОВ 
«Укрінформсервіс» укладало інвестиційні договори, предметом яких було забезпечення 
фінансування реконструкції корпусів шляхом придбання у власність випущених ТОВ 
«Укрінформсервіс» у встановленому чинним законодавством порядку облігацій, з правом у 
наступному одержати у власність об'єкти нежитлової нерухомості. 

Листом від 02.03.2015 року № 29-26-0.2-3070/2-15 Головне управління Держземагентства 
у М.Києві у відповідь на адвокатський ^запит повідомило, що державними кадастровими 
реєстраторами Головного управління Держземагентства у м.Києві, відповідно до пунктів 135-
136 Порядку було здійснено внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
земельні ділянки, які утворилися в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:415:0003 на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок за заявами ЗАТ «Київгума». 

Такі заяви були подані від імені ЗАТ «Київгума» особою - арбітражним керуючим 
Кудляком Євгеном Васильовичем, що не тільки не мав правових підстав на поділ вказаної 
земельної ділянки, але й повноважень представляти на той час ЗАТ «Київг\» взагалі. 

В результаті до земельного кадастру замість відодюстей про земельну ділянку з 
кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 було неправомірно внесено записи про 88 
земельних ділянок з іншими кадастровими номерами: підряд від 8000000000:90:415:0100 по 
8000000000:90:415:0187. 

Разом з тим, згідно листа Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної 
адміністрації від 19.05.2017 року №057021-8772 на даний час належним чином оформлене 
рішення щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:415:0003 до Департаменту земельних ресурсів 
КМДА не надходило. Такол< у Департаменті земельних ресурсів відсутні звернення щодо 
отримання згоди на укладання договорів суборенди земельних ділянок, утворених внаслідок 
поділу земельної ділянки площею 9,4204 га (кадастровий номер 8000000000:90:415:0003) за 
адресою: вул. Столичне шосе, 149 у Голосіївському районі м.Києва. 

Згідно листа Постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Київської міської ряди від 29.05.2017 поку №08/281-1687, Київська міська 
рада не розглядала і не ухвалювала рішень про поділ земельної ділянки з кадастровим 
номером 8000000000:90:415:0003 за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149, та передачу будь-
кому отриманих в результаті такого поділу земельних ділянок. 

2 

» 



Відповідно до належним чином затвердженої проектної і дозвільної документації на 
реконструкцію оздоровчого комплексу за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149, на території 
комплексу було запроектовано лише близько 50 об'єктів нежитлової нерухомості, включаючи 
всі житлові корпуси, адміністративні, допоміжні, оздоровчо-спортивні будівлі тошо. 

Згідно кадастрового плану та растри аерофотозйомки, з розподілених Кудляком С.В. 88-
ми земельних ділянок понад тридцять земельних ділянок різної площі - це земельні ділянки 
загального користування, прибережної охоронної смуги та лісопаркової зони, що не мали бути 
забудованими за проектом реконструкції комплексу. 

Переважно саме такі незабудовані земельні ділянки, поділені здебільшого до 0,1 га 
кожна, стали предметом протиправно укладених арбітражним керуючим Кудляком С.В. від 
імені ЗАТ «Київгума» договорів суборенди від 23.03.2017 року і були передані у користування 
на 25 років під забудову дачами та подальшою безоплатною приватизацією землі під ними. 

Крім того, ряд земельних ділянок було передано одним особам під належними абсолютно 
іншим власникам об'єктами нерухомого майна. Такі дії свідчать про наміри Кудляка С.В. і 
його контрагентів за договорами суборенди земельних ділянок заволодіти у протиправний 
спосіб ще й об'єктами нерухомості, належними іншим особам. 

Як свідчать дані реєстру нерухомості, вже 29.03.2017 року в реєстрі з'явилися відомості 
про протиправні (подвійні) реєстрації на користь набувачів ряду земельних ділянок дачних 
^динк ів з номерами раніше зареєстрованих на інвесі"орів комплексу будівель. 

Зокрема, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нам стало відомо, що 
29.03.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мамай 
Іриною Володимирівною в Державному реєстрі було відкрито нові розділи та здійснено 
державну реєстрацію прав на дачні будинки №№ 16, 17, 20, 21 за адресою: м.Київ, Столичне 
шосе, 149, зокрема стосовно: 
• ^ дачного будинку №16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1209976480000, на 

користь Рубай Надії Сергіївни на підставі договору купівлі-продал<у дачного будинку від 
19.06.2015 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Колесник Оленою Олександрівною; 

• дачного будинку №17, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1210179980000, на 
користь Гордєєва Віктора Вікторовича на підставі договору купівлі-продажу дачного 
будинку від 19.06.2015 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Колесник О.О.; 

• дачного будинку №20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1210138280000, на 
користь Железняка Сергія Васильовича на підставі договору купівлі-продажу дачного 
будинку від 19.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Колесник 0.0.; 

• дачного будинку №21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1210087480000, на 
користь Перепелиці Марини Василівни на підставі договору купівлі-продажу дачного 
будинку від 19.01.2016 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Колесник 0.0. 

Разом з тим, заявники як інвестори реконструкції комплексу значно раніше стали 
власниками об'єктів нерухомого майна (незавершеного будівництва) з аналогічними номерами 
за адресою: м.Київ, Столичне шосе. 149, зокрема: 
• корпусу №16, який належить на праві власності Рясько Людмилі Олександрівні, 

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017416280000; 
• корпусу №20, який належить на праві власності Бондарю Олександру Олександровичу і 

Бондар Наталії Дмитрівні, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1006733080000; 
•і корпусу ^N'і22і, який належить иа праві власносгі ірощеику Олександру Валерійовичу і 

Трощенко Олександрі Володимирівні, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 
1007654080000. 

Таким чином, має місце протиправне, без відома і погодження громади міста Києва 
(в особі Київської міської ради) як власника земельної ділянки з кадастровим номером 



8000000000:90:415:0003 розпаювання і привласнення у незаконний спосіб під незаконну 
забудову дачами 'земель рекреаційного призначення, а також рейдерське захоплення 
нерухомого майна в оздоровчому комплексі. 

Безпосередніми виконавцями таких протиправних дій щодо належної державі земельної 
ділянки є підпорядковані Міністерству юстиції особи, а саме: арбітражний керуючий Кудляк 
Євген Васильович і державні реєстратори Державного підприємства «Державний інститут 
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», м.Київ, Тарнавська 
Світлана Володимирівна і Демченко Марина Олександрівна. Дії зазначених осіб, що надають 
публічно-правові послуги, цілком підпадають під ознаки злочинних діянь, спрямованих на 
вилучення у держави у протиправний спосіб належних їй земельних ресурсів в особливо 
великих розмірах. 

Щ о д о П Р О Т И П Р А В Н О Ї ДІЯЛЬНОСТІ А Р Б І Т Р А Ж Н О Г О К Е Р У Ю Ч О Г О К У Д Л Я К А Є.В. 

Арбітражний керуючий Кудляк Є.В. не є особою, яка має право представляти інтереси 
ЗАТ «Київгума. 

Всупереч волі акціонерів та кредиторів, постановою Господарського суду Автономної 
Республіки Крим від 08.11.2013 в справі №5002-19/5719.2-2010 було розпочато процедуру 
ліквідації ЗАТ «Київгума», зареєстрованого у м.Симферопіль. При цьому ліквідатором ЗАТ 
«Київгума» було призначено арбітражного керуючого з міста Києва Кудляка Є.В., який нібито 
випадково в цей час опинився у судовому засіданні Господарського суду АР Крим. 

Разом з тим, відповідно до постанови Господарського суду АР Крим від 08.11.2013 в 
справі №5002-19/5719.2-2010 Кудляка Є.В. було призначено ліквідатором ЗАТ «Київгума» 
строком лише на один рік - до 08.11.2014 року. 

Ліквідаційна процедура є виключно судовою процедурою в порядку Господарського 
процесуального кодексу України. Відповідно де ч.І ст.2 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрз^том» провадження у справах про 
банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, 
іншими законодавчими актами України. 

Згідно 4 .1 СТ.40 Закону у постанові про визнання боржника банкрутові та відкриття 
ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням 
вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено 
цим Законом. 

Відповідно до 4 .1 СТ.37 Закону у випадках, передбачених цим Законом, господарський 
суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника 
банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. 

Таку позицію поділяє і Вищий господарський суд України, який у п.28 листа Вищого 
господарського суду України від 28.03.2013 Лі̂еО 1-06/606/2013 «Про Закон України «Про 
відновлення платоспромолшості боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону 
України від 22.12.2011 № 4212-УІ)» ще більш чітко визначив, що ліквідаційна процедура 
вводиться строком на дванадцять місяців без можливості його продовження. 

Таким чином, відповідно до постанови Господарського суду АР Крим від 08.11.2013 року 
в господарській справі №5002-19/5719.2-2010 повноваження арбітражного керуючого Кудляка 
Є.В. як ліквідатора ЗАТ «Київгума» скінчилися ще 08.11.2014 року. 

22.12.2015 року Арбітражним судом Республіки Крим прийнято визначення про 
припинення провадження по справі про банкрутство ЗАТ «Київгума». 

Кудляку Є.В. добре відомо про відсутність справи про банкрутство ЗАТ «Київгуми» в 
Г У Т Т ^ у Л''̂ т-'Т>ПЇТТТТ Г^тггігіГ'- т>ітт і рпг'\г ттіт^РЛ ЛЯТТІтО>'> Г>^ЯОЛОВ^ТОГО ^ПА^Тіттругсу ? Р М Є Л Ь Н О Ї 

ділянки під ним, а також належних інвесторам прав на нерухоме майно, прикриваючись 
«безстроковим» статусом ліквідатора ЗАТ «Київгума». 

Відповідно до СТ.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» територіальну підсудність 
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господарських справ Господарського суду Автономної Республіки Крим передано 
Господарському суду Київської області. 

У 2016 році арбітражний керуючий Кудляк Є.В. звертався до Господарського суду 
Київської області із заявою про відновлення нібито втраченої справи про банкрутство ЗАТ 
«Київгума» №5002-19/5719.2-2010. 

Проте, керуючись п.7.6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 
26.12.2011 року №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського 
процесуального кодексу України судами першої інстанції», ухвалою від 04.08.2016 року 
Господарський суд Київської області відмовив Кудляку Є.В. у задоволенні заяви про 
відновлення справи №5002-19/5719.2-2010 про банкрутство ЗАТ «Київгума». Зазначена ухвала 
набрала законної сили. 

Господарський суд Київської області в межах своєї компетенції встановив, що справа про 
банкрутство ЗАТ «Київгума» №5002-19/5719.2-2010 відсутня і відновленню не підлягає. 

Крім того, постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 10.06.2015 
року в справі №814/3761/14 визнано протиправним рішення про внесення змін до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення інформації 
про Кудляка Є.В. як керівника ЗАТ «Київгума». Ухвалою Вищого адміністративного суду 
України від 27.04.2016 року постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 
10.06.2015 року залишено без змін. ^ ^ 

Ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 14.03.2017 року в справі №752/13358/15-ц суд 
підтвердив відсутність повноважень арбітражного керуючого Кудляка Є.В. стосовно ЗАТ 
«Київгума», що було встановлено ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 
30.09.2016 року в справі №752/13358/15-ц, в межах якої Кудляк Є.В. намагався оскаржити 
дійсність інвестиційного договору №ІД-1-Є021/АТ від 18.10.2005 року, укладеного між ТОВ 
«Укрінформсервіс», Трощенком О.В і Тропценко О.В. Ухвалою від 06.04.2017 року касаційна^ 
інстанція відмовила Кудляку Є.В. у перегляді рішення апеляційного суду та підтвердила 
відсутність повноважень Кудляка Є.В. щодо ЗАТ «Київгума». 

Таким чином, судами встановлено, що після 08.11.2014 року арбітражний керуючий 
Кудляк Є.В. не може виступати повноважним представником ЗАТ «Київгума» і бути 
внесеним як посадова особа ЗАТ «Київгума» до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Відповідно до СТ.124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем 
України і є обов'язковими до виконання на всій території України. 

Не зважаючи на це, Кудляк Є.В. досі представляється ліквідатором і керівником ЗАТ 
«Київгума», протиправно здійснюючи від імені ЗАТ «Київгума» незаконні оборудки, у тому 
числі не передбачені чи навіть прямо заборонені Законом України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

Свої «нескінченні повноваження» ліквідатора ЗАТ «Київгума» Кудляк Є.В. обґрунтовує 
одержаним ним індивідуальним листом-роз'ясненням Міністерства юстиції України від 
26.11.2014 року №20171/0-33-14/13.02, виданим вже після закінчення встановленого судом 
строку повноважень Кудляка Є.В як ліквідатора ЗАТ «Київгума», за підписом директора 
Департаменту з питань банкрутства Г.Трегуба. 

Враховуючи наведене, -
ПРОСИМО: 

1. Здійснити перевірку наведених у цій скарзі відомостей стосовно протиправних 
реєстраційних дій щодо належних державі земельних ділянок за адресою: м.Київ. Столичне 
шосе, і49, вчинених державними реєстра горами іарнавською Свггланою Ьолодимиршною 
і Демченко Мариною Олександрівною, Державне підприємство «Державний інститут 
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», на підставі протиправно 
укладених арбітражним керуючим Кудляком Євгеном Васильовичем договорів суборенди 
земельних ділянок. 
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І 
2. Вжити заходів щодо скасування протиправно внесених відомостей до Державного реєстру і 

речових прав'на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно відкриття спеціальних розділів та 
здійснення реєстрації прав суборенди на земельні ділянки за адресою: м.Київ, Столичне 
шосе, 149, на користь Обслуговуючого кооперативу «Французське котеджне містечко», код 
ЄДРПОУ - 41180215, та ряду фізичних осіб. 

1. Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: 
М.Київ, Столичне шосе, 149, станом на 24.04.2017. 

2. Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно 
об'єкту незавершеного будівництва корпусу №16 за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149; 
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017416280000. 

3. Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно 
об'єкту незавершеного будівництва корпусу №20 за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149; 
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1006733080000. 

4. Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно 
об'єкту незавершеного будівництва корпусу №21 за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149; 
реєстраційний номер об'єкта нерухомого.м|айна 1007654080000. 

5. Копія листа ГУ Держземагентства у м.Києві від 02.03.2015 №29-26-0.2-3070/2-15. 
6. Копія листа Департаменту земельних ресурсів КМДА від 19.05.2017 року ^2057021-8772. 
7. Копія листа Постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

Київської міської ради від 29.05.2017 року №08/281-1687. 
8. Копія зосвали Господарського суду Київської області від 04.08.2016 року в справі ^05002-

19/5719.2-2010. 
9. Копія постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 10.06.2015 року в 

справі №814/3761/14. 
10. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 27.04.2016 року в справі 

Л''оК/80б/28750/15. 
11. Копія ухвали Апеляційного суду міста Києва від 14.03.2017 в справі №752/13358/15-ц. 
12. Копія ухвали Вищого спеціалізованого суду з розг.чяду цивільних та кримінальних справ 

від 06.04.2017 року в справі №752/13358/15-ц. 

Додатки: 

01 червня 2017 року 

О.В. Трощенко 

О. О. Бондар 

б 



Х 7 

ц 
КИЇВ 2 

02002 3717928 4 

Рекомендоване повідомлення про вручення поі 
відправлення, виплату поштового перекг 

І Т О Й О ^ / ' ^ ' ' ^ 

Місце подання 

Дата подання 
Найменування адресата 
поштова адреса 

Вид та категорія поштового відправлення 
0 Лист • Бандероль [Ц Посилка 

Ш Рекомендоване ^"3 оголошеною цінністю на 

Поштовиіі переказ '—' Сума післяплати 
• Простий • Електронний 

грн. 
грн. 

Заповнюється в об'єкті поштового зв'язку місця призначення 
Вишезазначене поштове відправлення, поштовий переказ 

• вручено • виплачено 

• особисто 
П за довіренісію^—=2 

(дата) 

• уповна 
Розписка &<)де 

• не виплачено • не вручено 
з причини 

• відмови адресата від одержання 
• закінчення терміну зберігання 
• неправильно зазначена або відсутня адреса 
• інші причини 

Підлягає поверненню 

Форма № 119 

(відбиток календарно 
штемпеля) 

Найменування відправника ґ^(^^Л/^ і>іг^^-^ 

номер телефону 

поштова адреса ^^^'-^Ь^ ^ 

Підпис працївнцка поштового зв'язку 

КИ/В 1 

*Для відправлень з відміткою «Вручити особисто», «Судова повістка» - особисто одержувачем або 
уповноваженою УІЩЛ особою учиняється підпис та зазначається прізвище 

II 
01001^82860 



Київ 02 ф.107 
(найменування поштампу, вузла зв'язку, відділення зв'язку) 

ОПИС 

вкладення у ціитій лист 
(найменування поштового відправлення) 

На ім'я МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПЕТРЕНКУ П.Д. 
(прізвище одержувача або найменування підприємства) 

Куди 01001 М.Київ, вул. Городецького, 13 
(докладна адреса, поштовий індекс) 

п/п Найменування предметів 
Кількість 
предметів 

Оголошена 
цінність 

/ 
Лист - Скарга щодо протиправного внесення до Дер.жавного реєстру відомостей про суборенду 
на.іе.жних державі зе.мель. неправомірних дій дєр.жавнихреєстраторів і арбітражного керуючого 

3 арк. 

Інфор.маційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м.Київ, 
Сто.іичне шосе. 149, станом на 24.04.2017 

31 арк. 

Інформаційна довідка з дер.жавного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об'єкту 
незавершеного будівництва корпусу №16 за адресою: м.Київ, Сто.пі^іне шосе. 149; реєстраційний 
но.мер об 'єкта нерухо.мого майна 1017416280000 

1 арк. 

4 
Інформаційна довідка з дер.жавного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об 'єкту 
незавершеного будівництва корпусу №20 за адресою: м.Київ, Столичне шосе, 149; реєстраційний 
но.мер об'єкта нерухо.могомайна 1006733080000 

2 арк. 

5 
Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об'єкту 
незавершеного будівництва корпусу №21 за адресою: .м.Київ. Столичне шосе. 149: реєстраційний 
но.мер об'єкта нерухо.мого .майна 1007654080000 

2 арк. 

/ гри. 
6 Копія листа ГУ Дер.жземагентства у .м.Кисві від 02.03.2015 N929-26-0.2-3070/2-15 1 арк. 

/ гри. 

'•7 Копія .чиста Департаменту земельних ресурсів КМД.4 від 19.05.2017 року .К'9057021-8772 1 арк. 

Колія іиста Достаніої ко.місії 3 пипіаиь .^:ісгію5удуваі:ня. архітскітті , • . :уи:: :иі: 
Київської міської ради від 29.05.2017 року №08/281-1687 і арк. 

9 
Копія ухвали Господарського суду Київської області від 04.08.2016 рок)> в справі №5002-19/5719.2-
2010 

арк. 

10 
Копія постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 10.06.2015 року в справі 
.№814/3761/14 

2 арк. 

11 Копія ухвали Вищого адміністративного суду України від 27.04.2016 року в справі №К/800/28 750/15 арк. 

12 Копія ухвали Апеляційного суду міста Києва від 14.03.2017 в справі №752/І3358/15-ц 2 арк. 

13 
Копія ухвали Вищого спеціалізованого суду зрозгпяду цивільних та кри.мінальних справ від 06.04.2017 
року в справі №752,13358 15-ц 

1 арк. 

Загальний підсумок предметів 5/ аркушів 

і оголошеної цінності 

Відправник Трощенко Олександр Валерійович 

Перевірив 

(відбіггок кіїлен.штмісші приймання) 


