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:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Адреса /
Місцезнаходження:

138889984
24.09.2018 16:13:15
пошук через веб-сайт: Бондар Олександр Олександрович, ЄДРПОУ:
2649302898
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

м.Київ, Столичне шосе, будинок 149

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1643964180000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 59, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 12.3
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0109, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.0791 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27917717
Дата, час державної
11.09.2018 17:13:22
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182402184, виданий 28.08.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 25, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 43004302 від 14.09.2018 10:59:38,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
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Власники:

Коваленко Анна Миколаївна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1643838280000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 74, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 12.3
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0171, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.0566 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27915455
Дата, час державної
11.09.2018 16:54:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182402195, виданий 28.08.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 24, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 43001858 від 14.09.2018 10:10:58,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Корінь Анна Ігорівна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1643804980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 62, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 12.3
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
стор. 2 з 77
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Земельні ділянки місця
розташування:

Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0115, цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.0809 га

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27914881
Дата, час державної
11.09.2018 16:36:52
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182402178, виданий 28.08.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 23, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 43001062 від 14.09.2018 09:52:59,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Кондратов Костянтин Гарійович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1643151380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 54, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 228.4, житлова площа (кв.м): 171.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0149, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27901884
Дата, час державної
10.09.2018 17:08:56
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182402188, виданий 28.08.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
стор. 3 з 77
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державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 22, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42987273 від 13.09.2018 13:57:15,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Супрун Вячеслав Вячеславович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1643098180000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 69, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 12.3
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0158, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27900798
Дата, час державної
10.09.2018 17:31:41
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182402191, виданий 28.08.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 21, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42985959 від 13.09.2018 13:13:33,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Черних Тетяна Сергіївна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
стор. 4 з 77
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1636158080000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 72, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0153, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.098 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27765647
Дата, час державної
31.08.2018 10:53:52
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141181940889, виданий 13.07.2018, видавник: ДДабк м києва во
кмр (кмда), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та номер: 15,
виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив "Садове
товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42840045 від 04.09.2018 18:05:55,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Янчевська Ольга Олександрівна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1636142380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 56, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0101, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.058 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27765275
стор. 5 з 77
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

31.08.2018 17:18:55

приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182061653, виданий 25.07.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 20, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42838844 від 04.09.2018 17:06:13,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Запорожан Валерій Миколайович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1635695480000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 83, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0136, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.0623 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27756268
Дата, час державної
31.08.2018 10:41:03
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182061668, виданий 25.07.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 18, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42829935 від 04.09.2018 12:48:04,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
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Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

приватна
1
Лабазюк Петро Тарасович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1635642880000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 82, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0137, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.0623 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27755213
Дата, час державної
31.08.2018 10:12:55
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182061661, виданий 25.07.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 16, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42828883 від 04.09.2018 12:15:17,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Лабазюк Людмила Іванівна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1635606580000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 58, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
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Опис об’єкта:
Адреса:
Земельні ділянки місця
розташування:

Загальна площа (кв.м): 54.9, житлова площа (кв.м): 17.8
м.Київ, Столичне шосе, 149
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0107, цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.0863 га

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27754438
Дата, час державної
30.08.2018 18:49:58
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141181940875, виданий 13.07.2018, видавник: ДДАБК м. КИЄВА
ВО КМР (КМДА), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 14, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42828049 від 04.09.2018 11:53:19,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Мацегорова Марина Вікторівна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1635533380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 86, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0130, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.637 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27752986
Дата, час державної
30.08.2018 18:59:08
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182061647, виданий 25.07.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 17, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42826257 від 04.09.2018 11:11:11,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Дубчик Олександр Валерійович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1635473980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 75, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0173, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27751870
Дата, час державної
30.08.2018 18:35:11
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ141182061643, виданий 25.07.2018, видавник: Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Документ отримано з ЄРД; довідка, серія та
номер: 19, виданий 18.07.2018, видавник: Обслуговуючий кооператив
"Садове товариство "Французьке котеджне містечко"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42825145 від 04.09.2018 10:44:41,
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Магакян Вардухі Гагіковна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
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Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1621814980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0138
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0897, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
25.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагенства у м. Києві
Цільове призначення:
07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення; Вид використання земельної ділянки: Для будівництва,
експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
(дач)
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27484384
Дата, час державної
08.08.2018 16:47:42
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
права власності:
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42536187 від 14.08.2018 16:19:22,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Форма власності:
комунальна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради,
код ЄДРПОУ: 22883141, країна реєстрації: Україна
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27484419
Дата, час державної
27.03.2017 16:21:42
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Железняк С.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42536187 від 14.08.2018 16:19:22,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
стор. 10 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Железняк Сергій Васильович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Перенесено із запису:
19684610
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0138,
речового права:
загальною площею 0,0897 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1620841380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0127
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0789, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
25.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагенства у м. Києві
Цільове призначення:
07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення; Вид використання земельної ділянки: Для будівництва,
експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
(дач)
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27465861
Дата, час державної
08.08.2018 16:56:20
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
права власності:
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42516290 від 13.08.2018 17:15:10,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Форма власності:
комунальна
стор. 11 з 77
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Розмір частки:
Власники:

1/1
Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради,
код ЄДРПОУ: 22883141, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27465911
Дата, час державної
27.03.2017 15:58:11
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Гордєєв В.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42516290 від 13.08.2018 17:15:10,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Гордєєв Віктор Вікторович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Перенесено із запису:
19691196
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0127,
речового права:
загальною площею 0,0789 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1618928380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0176
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
25.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагенства у м. Києві
Цільове призначення:
07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення; Вид використання земельної ділянки: Для будівництва,
експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
(дач)
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
стор. 12 з 77
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27428511
Дата, час державної
08.08.2018 16:43:06
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
права власності:
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42476559 від 10.08.2018 09:30:33,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Форма власності:
комунальна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради,
код ЄДРПОУ: 22883141, країна реєстрації: Україна
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27428564
Дата, час державної
27.03.2017 13:47:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Перепелиця М.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42476559 від 10.08.2018 09:30:33,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Перепелиця Марина Василівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Перенесено із запису:
19690355
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0176,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
стор. 13 з 77
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1613851780000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0128
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0982, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
25.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагенства у м. Києві
Цільове призначення:
07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення; Вид використання земельної ділянки: Для будівництва,
експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
(дач)
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27331148
Дата, час державної
31.07.2018 17:40:57
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
права власності:
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42373099 від 03.08.2018 10:50:38,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Форма власності:
комунальна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради,
код ЄДРПОУ: 22883141, країна реєстрації: Україна
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27365858
Дата, час державної
27.03.2017 16:08:44
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Рубан Н.С.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 42373099 від 03.08.2018 10:50:38,
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
стор. 14 з 77
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Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

державної адміністрації), м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Рубан Надія Сергіївна

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Перенесено із запису:
19690639
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0128,
речового права:
загальною площею 0,0982 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1611481880000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 36, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0185, цільове призначення:
розташування:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач), площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27404067
Дата, час державної
08.08.2018 16:25:41
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 2603,
права власності:
виданий 08.08.2018, видавник: Шевченко Д.Г., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42450513 від 08.08.2018 16:45:37, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
КОВЕШНІКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
стор. 15 з 77
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1611472080000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 35, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 16, житлова площа (кв.м): 7.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0182, цільове призначення:
розташування:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач), площа: 0.0993 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27456227
Дата, час державної
13.08.2018 11:24:02
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 2660,
права власності:
виданий 13.08.2018, видавник: Шевченко Д.Г., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42506035 від 13.08.2018 11:43:51, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ЗУБКОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1611446980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 65, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 298.15, житлова площа (кв.м): 140.9
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0183, Реєстраційний номер:
розташування:
1574913380000, цільове призначення: для будівництва, експлуатації
та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення (дач), площа:
0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27404482
стор. 16 з 77
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Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

08.08.2018 16:21:09

приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 2606,
права власності:
виданий 08.08.2018, видавник: Шевченко Д.Г., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42450872 від 08.08.2018 16:57:00, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ШАХРАЙ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1611422380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок № 51, садове товариство "Французьке котеджне
майна:
містечко", об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 298, житлова площа (кв.м): 97.4
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, 149
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0184, цільове призначення:
розташування:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач), площа: 0.1 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 27456553
Дата, час державної
13.08.2018 11:30:15
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 2657,
права власності:
виданий 13.08.2018, видавник: Шевченко Д.Г., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42506399 від 13.08.2018 11:52:57, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
КОЗЛОВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
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Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1574913380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0183
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
25.12.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагентства у м. Києві
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, вид використання земельної ділянки: для будівництва,
експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
(дач)
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 26588033
Дата, час державної
12.06.2018 16:32:50
реєстрації:
Державний реєстратор:
Урдюк Оксана Юріївна, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
права власності:
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 41572071 від 12.06.2018 17:03:09, Урдюк
Оксана Юріївна, Департамент земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), м.Київ
Форма власності:
комунальна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради,
код ЄДРПОУ: 22883141, країна реєстрації: Україна
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27603673
Дата, час державної
20.08.2018 15:17:19
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельник Дмитро Сергійович, Київська міська філія Комунального
підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської
ради, м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
17.08.2018, видавник: ЗАТ "Київгума" та Шахрай Є.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42664376 від 22.08.2018 14:23:02, Мельник Дмитро
Сергійович, Київська міська філія Комунального підприємства
стор. 18 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:
Опис об’єкта іншого
речового права:

"Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради, м.Київ
суборенда земельної ділянки
Строк дії: 20.08.2028
суборендар: Шахрай Євгеній Вікторович
суборендодавець: ЗАТ "Київгума", код ЄДРПОУ: 31812293
земельна ділянка площею 0,1 га

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1324649580000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитловий будинок (Літ.1С), об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 178.9
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Відомості про права власності відсутні
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1210179980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок № 17, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Опис: розташований на земельній ділянці загальною площею - 789
кв.м, за кадстровим номером: 8000000000:90:415:0127
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна до скасування:
566298580000
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 19702474
Дата, час державної
29.03.2017 14:29:20
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 9, виданий
права власності:
19.06.2015, видавник: Колесник О.О., приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 34517489 від 29.03.2017 14:36:15,
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Гордєєв Віктор Вікторович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1210138280000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок № 20, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 422.6, Опис: Розташований на земельній
ділянці загальною площею - 0,0897 га, за кадастровим номером:
8000000000:90:415:0138
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна до скасування:
566197080000
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 19701707
Дата, час державної
29.03.2017 14:00:41
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 09,
права власності:
виданий 19.01.2016, видавник: Колесник О.О., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 34516657 від 29.03.2017 14:13:28,
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Железняк Сергій Васильович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 21025029
Дата, час державної
20.06.2017 10:46:29
реєстрації:
Державний реєстратор:
Бондаренко Ангеліна Вікторівна, Філія комунального підприємства
Київської обласної ради "Готово" міста Києва, м.Київ
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Підстава виникнення
обтяження:
Підстава внесення
запису:

Вид обтяження:
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Зміст, характеристика
обтяження:

ухвала суду, серія та номер: б/н (справа № 752/4361/15-ц), виданий
13.06.2017, видавник: Голосіївський районний суд м. Києва
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 35787138 від 21.06.2017 12:01:05, Бондаренко Ангеліна
Вікторівна, Філія комунального підприємства Київської обласної
ради "Готово" міста Києва, м.Київ
арешт нерухомого майна
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Бондар Олександр
Олександрович
Обтяжувач: Голосіївський районний суд м. Києва, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду
арешт на дачний будинок №20, розташований за адресою: м.Київ,
Столичне шосе, будинок 149 в м. Києві, реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна 1210138280000.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1210087480000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок № 21, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 392.2, Опис: розташований на земельній
ділянці загальною площею - 0,1000 га, за кадстровим номером:
8000000000:90:415:0176
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна до скасування:
566152980000
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 19700774
Дата, час державної
29.03.2017 13:39:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 06,
права власності:
виданий 19.01.2016, видавник: Колесник О.О., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 34515709 від 29.03.2017 13:48:07,
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Перепелиця Марина Василівна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
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Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
майна:
Опис об’єкта:

Адреса:

1209976480000

дачний будинок № 16, об'єкт житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 391.5, Опис: Розташований на земельній
ділянці заг.пл - 982 кв.м, за кадастровим номером:
8000000000:90:415:0128
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна до скасування:
566327480000
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 19698827
Дата, час державної
29.03.2017 11:46:14
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, дачного будинку, серія та номер: 5, виданий
права власності:
19.06.2015, видавник: Колесник О.О., приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 34513402 від 29.03.2017 12:35:07,
приватний нотаріус Мамай Ірина Володимирівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Рубан Надія Сергіївна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 20511006
Дата, час державної
20.05.2017 14:44:36
реєстрації:
Державний реєстратор:
Дев'яткін Олексій Андрійович, Комунальне підприємство Київської
обласної ради "Готово", Київська обл.
Підстава виникнення
ухвала суду, серія та номер: 752/18581/16-ц, виданий 28.04.2017,
обтяження:
видавник: Голосіївський районний суд міста Києва
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 35288860 від 22.05.2017 10:34:16, Дев'яткін Олексій
Андрійович, Комунальне підприємство Київської обласної ради
"Готово", Київська обл.
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна, заборона проведення будь-яких дій,
пов'язаних з переплануванням, перебудовою, реконструкцією,
відчуженням дачного будинку
Відомості про суб’єктів
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Рясько Людмила
обтяження:
Олександрівна
Обтяжувач: Голосіївський районний суд м. Києва, причина
відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду, країна
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реєстрації: Україна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Рубан Надія Сергіївна,
причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1101710980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок №43, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 392.3
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 24227432
Дата, час державної
28.12.2017 16:35:34
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір дарування, серія та номер: 2553, виданий 28.12.2017,
права власності:
видавник: Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 39036159 від 28.12.2017 16:56:31, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
СТОЯНОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1087536980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок №18, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 385.7
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 18184918
Дата, час державної
21.12.2016 13:59:39
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
стор. 23 з 77
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Підстава виникнення
права власності:

договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер:
2510, виданий 21.12.2016, видавник: Шевченко Д.Г., приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33068405 від 21.12.2016 15:01:08, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК
ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1087525380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будинок відпочинку, корпус №13, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 866.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 18185592
Дата, час державної
21.12.2016 14:01:42
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер:
права власності:
2511, виданий 21.12.2016, видавник: Шевченко Д.Г., приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33069018 від 21.12.2016 15:11:56, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК
ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 25341134
Дата, час державної
20.03.2018 17:53:22
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Соловйова Марина Вячеславівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
стор. 24 з 77
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Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого
речового права:

договір оренди, серія та номер: 178, виданий 20.03.2018, видавник:
Приватний нотаріус Соловйова Марина Вячеславівна
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 40222704 від 21.03.2018 10:34:58, приватний нотаріус
Соловйова Марина Вячеславівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
право користування (найму (оренди)) будівлею або іншими
капітальними спорудами, їх окремими частинами
право оренди нежитлового приміщення,
Строк дії: 31.12.2018
Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СВАРОГ СК", код ЄДРПОУ: 41216780, країна реєстрації: Україна
Орендодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРК
ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554
приміщення площею 256,4 кв.м., призначення приміщень - основне,
номер 3 групи громадських, виробничих приміщень № 1, розміщені в
літері "А", поверх І

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 18310854
Дата, час державної
26.12.2016 15:17:34
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2539, виданий 26.12.2016, видавник:
іпотеки:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33186756 від 26.12.2016 18:17:35, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Відомості про основне
Строк виконання основного зобов’язання: 26.12.2018, розмір
зобов’язання:
основного зобов’язання: 50000,00 гривня, правочин, в якому
встановлено основне зобов’язання: договір позики, серія та номер:
2538, виданий 26.12.2016, видавник: укладений між Супруном
Вячеславом Вячеславовичем та ТОВ "ВРК ПЛЮС", посвідчений
26.12.2016 року ПН КМНО Шевченко Д.Г.
Відомості про суб’єктів: Іпотекодержатель: СУПРУН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Іпотекодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554,
країна реєстрації: Україна
Опис предмета іпотеки:
будинок відпочинку, корпус № 13, розташований за адресою: м. Київ,
Столичне шосе, буд. 149
Відомості про заставну відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 18310622
Дата, час державної
26.12.2016 15:15:32
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
стор. 25 з 77
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Підстава виникнення
обтяження:
Підстава внесення
запису:

Вид обтяження:
Відомості про суб’єктів
обтяження:

договір іпотеки, серія та номер: 2539, виданий 26.12.2016, видавник:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33186503 від 26.12.2016 18:08:36, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
заборона на нерухоме майно
Обтяжувач: СУПРУН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК ПЛЮС», код
ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1087515380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок №7, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 528
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 18159671
Дата, час державної
20.12.2016 14:16:52
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер:
права власності:
2491, виданий 20.12.2016, видавник: Шевченко Д.Г., приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33045161 від 20.12.2016 19:01:49, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 18344969
Дата, час державної
27.12.2016 16:08:30
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2560, виданий 27.12.2016, видавник:
іпотеки:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
стор. 26 з 77
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Підстава внесення
запису:

Відомості про основне
зобов’язання:

Відомості про суб’єктів:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33218482 від 27.12.2016 17:01:15, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Строк виконання основного зобов’язання: 27.12.2018, розмір
основного зобов’язання: 50000,00 гривня, правочин, в якому
встановлено основне зобов’язання: договір позики, серія та номер:
2559, виданий 27.12.2016, видавник: укладений між Коваленко С.П.
та Декань М.В., посвідчений 27.12.2016 ПН КМНО Шевченко Д.Г.
Іпотекодержатель: ДЕКАНЬ МАРИНА ВАДИМІВНА
Іпотекодавець: КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
Відомості про заставну відсутні

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 18344503
Дата, час державної
27.12.2016 16:06:03
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2560, виданий 27.12.2016, видавник:
обтяження:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33218104 від 27.12.2016 16:53:22, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Вид обтяження:
заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: ДЕКАНЬ МАРИНА ВАДИМІВНА
обтяження:
Особа, майно/права якої обтяжуються: КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА
ПАВЛІВНА
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1087497580000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
дачний будинок №32, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 649
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 18184147
Дата, час державної
21.12.2016 13:57:36
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер:
права власності:
2509, виданий 21.12.2016, видавник: Шевченко Д.Г., приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу
стор. 27 з 77
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33067693 від 21.12.2016 14:48:57, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК
ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 18309475
Дата, час державної
26.12.2016 15:05:12
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2539, виданий 26.12.2016, видавник:
іпотеки:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33185311 від 26.12.2016 17:24:58, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Відомості про основне
Строк виконання основного зобов’язання: 26.12.2018, розмір
зобов’язання:
основного зобов’язання: 50000,00 гривня, правочин, в якому
встановлено основне зобов’язання: договір позики, серія та номер:
2538, виданий 26.12.2016, видавник: укладений між Супруном
Вячеславом Вячеславовичем та ТОВ "ВРК ПЛЮС", посвідчений
26.12.2016 року ПН КМНО Шевченко Д.Г.
Відомості про суб’єктів: Іпотекодержатель: СУПРУН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Іпотекодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554,
країна реєстрації: Україна
Опис предмета іпотеки:
дачний будинок № 32, розташований за адресою: м. Київ, Столичне
шосе, буд. 149
Відомості про заставну відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 18309087
Дата, час державної
26.12.2016 15:02:00
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2539, виданий 26.12.2016, видавник:
обтяження:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33185006 від 26.12.2016 17:16:12, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Вид обтяження:
заборона на нерухоме майно
стор. 28 з 77
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Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: СУПРУН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК ПЛЮС», код
ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1087455280000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок №42, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 392.3
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 18183764
Дата, час державної
21.12.2016 13:54:50
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер:
права власності:
2508, виданий 21.12.2016, видавник: Шевченко Д.Г., приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33067309 від 21.12.2016 14:41:44, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК
ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 18308774
Дата, час державної
26.12.2016 14:54:00
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2539, виданий 26.12.2016, видавник:
іпотеки:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33184405 від 26.12.2016 17:01:45, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Відомості про основне
Строк виконання основного зобов’язання: 26.12.2018, розмір
зобов’язання:
основного зобов’язання: 50000,00 гривня, правочин, в якому
встановлено основне зобов’язання: договір позики, серія та номер:
стор. 29 з 77
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Відомості про суб’єктів:

Опис предмета іпотеки:

2538, виданий 26.12.2016, видавник: укладений між Супруном
Вячеславом Вячеславовичем та ТОВ "ВРК ПЛЮС", посвідчений
26.12.2016 року ПН КМНО Шевченко Д.Г.
Іпотекодержатель: СУПРУН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Іпотекодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 38132554,
країна реєстрації: Україна
дачний будинок № 42, розташований за адресою: м. Київ, Столичне
шосе, буд. 149
Відомості про заставну відсутні

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 18307560
Дата, час державної
26.12.2016 14:50:55
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір іпотеки, серія та номер: 2539, виданий 26.12.2016, видавник:
обтяження:
Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 33183543 від 26.12.2016 16:42:02, приватний нотаріус
Шевченко Дарина Геннадіївна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Вид обтяження:
заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: СУПРУН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
обтяження:
Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВРК ПЛЮС», код
ЄДРПОУ: 38132554, країна реєстрації: Україна
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
733094480000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитлова будівля (будинок відпочинку) по літері "В1", об'єкт
майна:
житлової нерухомості: Ні
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 36
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 11311940
Дата, час державної
21.09.2015 15:44:54
реєстрації:
Державний реєстратор:
Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 44436494, виданий
права власності:
24.09.2015, видавник: Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у місті Києві
стор. 30 з 77
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 24713602 від 24.09.2015 11:58:19,
Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Столбун Леонід Михайлович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
732867480000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитлова будівля (будинок охорони №1) літера "Г1", об'єкт
майна:
житлової нерухомості: Ні
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 18.7
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 11308082
Дата, час державної
21.09.2015 16:24:08
реєстрації:
Державний реєстратор:
Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 44419624, виданий
права власності:
24.09.2015, видавник: Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у місті Києві
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 24705401 від 24.09.2015 10:08:57,
Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Столбун Леонід Михайлович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
567244980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Дачний будинок № 1, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 579.5
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
стор. 31 з 77
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 8626448
Дата, час державної
05.02.2015 14:09:15
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
рішення суду, серія та номер: Справа №752/17137/14-ц, Провадження
права власності:
№2/752/5497/14, виданий 04.11.2014, видавник: Голосіївський
районний суд міста Києва
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 19124220 від 05.02.2015 14:14:09,
приватний нотаріус Лазарєва Людмила Іванівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
ЗАПОРОЖАН НАТАЛЯ КОСТЯНТИНІВНА
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
395045880000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитловий будинок (Літ.1С) загальною площею 178,90 кв.м., об'єкт
майна:
житлової нерухомості: Ні
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 178.9
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Номер обєкта в РПВН:
37566233
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 6159672
Дата, час державної
27.06.2014 12:44:01
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Комарницька Ольга Володимирівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір дарування, НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, серія та номер:
права власності:
1406, виданий 27.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Комарницька О.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 14088058 від 27.06.2014 12:48:22, приватний нотаріус
Комарницька Ольга Володимирівна, Київський міський нотаріальний
округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Гріщев Сергій
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
стор. 32 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
320041580361
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
житловий будинок, №34, літ. "А", об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 498.7, житлова площа (кв.м): 214.4
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 5070152
Дата, час державної
19.03.2014 18:57:45
реєстрації:
Державний реєстратор:
Соколянський Дмитро Вікторович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер:
права власності:
19382556, виданий 21.03.2014, видавник: Реєстраційна служба
Головного управління юстиції у м. Києві
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 11828933 від 21.03.2014 16:49:52,
Соколянський Дмитро Вікторович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Сокольницький Юрій Ігорович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
161918380000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
житловий корпус типу А за №48, літ.2Т в оздоровчому комплексі
майна:
сімейного типу, об'єкт житлової нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 658.1
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 4654779
Дата, час державної
12.02.2014 16:27:48
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Брагіна Наталія Вікторівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
стор. 33 з 77
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Підстава виникнення
права власності:

договір купівлі-продажу, серія та номер: 292, виданий 12.02.2014,
видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Брагіна Н.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 10868043 від 12.02.2014 17:36:02, приватний нотаріус Брагіна
Наталія Вікторівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Лабазюк Сергій Петрович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
161905180000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
житловий корпус типу В за №33 (літ.2У), об'єкт житлової
майна:
нерухомості: Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 528.2, матеріали стін: цегла
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 20399864
Дата, час державної
15.05.2017 17:31:39
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Легкий Вадим Володимирович, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 1081, виданий 15.05.2017,
права власності:
видавник: ПН Легкий В.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 35183862 від 15.05.2017 17:42:16, приватний нотаріус Легкий
Вадим Володимирович, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Драчук Олександр Володимирович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
8254880000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
інше Столичне шосе 149 житловий корпус типу А №23 в
майна:
оздоровчому комплексі сімейного типу., об'єкт житлової
нерухомості: Так
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Опис об’єкта:
Адреса:
Земельні ділянки місця
розташування:
Номер обєкта в РПВН:

Загальна площа (кв.м): 662.6, житлова площа (кв.м): 120.4
м.Київ, Столичне шосе, 149
Кадастровий номер: 8000000000:90:415:0180, цільове призначення:
інше
37365912

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 24231441
Дата, час державної
28.12.2017 16:57:40
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Кучеренко Наталія Петрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 1923, виданий 28.12.2017,
права власності:
видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Кучеренко Н.П.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 39040092 від 28.12.2017 19:32:23, приватний нотаріус
Кучеренко Наталія Петрівна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Сухін Михайло Михайлович
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація зі спеціального розділу
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 27603457 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
20.08.2018 15:28:03
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельник Дмитро Сергійович, Київська міська філія Комунального
підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської
ради, м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
17.08.2018, видавник: ЗАТ "Київгума" та Зубков Д.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42664113 від 22.08.2018 14:16:11, Мельник Дмитро
Сергійович, Київська міська філія Комунального підприємства
"Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради, м.Київ
Вид іншого речового
суборенда земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 20.08.2028
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Зубков Дмитро Володимирович
іншого речового права:
суборендодавець: ЗАТ "Київгума", код ЄДРПОУ: 31812293
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею 0,0993 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0182
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0993
Цільове призначення:
Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 27603208 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
20.08.2018 15:35:56
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельник Дмитро Сергійович, Київська міська філія Комунального
підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської
ради, м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
17.08.2018, видавник: ЗАТ "Київгума" та Козлова І.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42663901 від 22.08.2018 14:10:28, Мельник Дмитро
Сергійович, Київська міська філія Комунального підприємства
"Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради, м.Київ
Вид іншого речового
суборенда земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 20.08.2028
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Козлова Ірина Віталіївна
іншого речового права:
суборендодавець: ЗАТ "Київгума", код ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка площею 0,1 га
речового права:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0184
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 27602991 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
20.08.2018 15:41:54
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельник Дмитро Сергійович, Київська міська філія Комунального
підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської
ради, м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
17.08.2018, видавник: ЗАТ "Київгума" та Ковешнікова Т.О.
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Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:
Опис об’єкта іншого
речового права:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 42663662 від 22.08.2018 14:03:44, Мельник Дмитро
Сергійович, Київська міська філія Комунального підприємства
"Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради, м.Київ
суборенда земельної ділянки
Строк дії: 20.08.2028
суборендар: Ковешнікова Тетяна Олексіївна
суборендодавець: ЗАТ "Київгума", код ЄДРПОУ: 31812293
земельна ділянка площею 0,1 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0185
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 27602772 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
20.08.2018 15:47:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельник Дмитро Сергійович, Київська міська філія Комунального
підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської
ради, м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
17.08.2018, видавник: ЗАТ "Київгума" та Фаринник Г.Л.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42663388 від 22.08.2018 13:56:06, Мельник Дмитро
Сергійович, Київська міська філія Комунального підприємства
"Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради, м.Київ
Вид іншого речового
суборенда земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 20.08.2028
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Фаринник Галина Леонідівна
іншого речового права:
суборендодавець: ЗАТ "Київгума", код ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка площею 0,1 га
речового права:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0144
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
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Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 27602565 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
20.08.2018 15:53:12
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мельник Дмитро Сергійович, Київська міська філія Комунального
підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської
ради, м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
17.08.2018, видавник: ЗАТ "Київгума" та Станішевський Є.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 42663120 від 22.08.2018 13:47:28, Мельник Дмитро
Сергійович, Київська міська філія Комунального підприємства
"Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради, м.Київ
Вид іншого речового
суборенда земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 20.08.2028
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Станішевський Євген Васильович
іншого речового права:
суборендодавець: ЗАТ "Київгума", код ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка площею 0,1662 га
речового права:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0152
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1662
Цільове призначення:
Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 23579211 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.11.2017 10:43:23
реєстрації:
Державний реєстратор:
Демченко Марина Олександрівна, Комунальне підприємство "Центр
державної реєстрації", м.Київ
Підстава виникнення
Договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий
іншого речового права:
06.11.2017, видавник: Закрите акціонерне товариство
"КИЇВГУМА"-Ліквідатор Кудляк Є.В./Фаринник Василь Іванович
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 38355253 від 27.11.2017 11:17:29, Демченко Марина
Олександрівна, Комунальне підприємство "Центр державної
реєстрації", м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
безстрокове
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Фаринник Василь Іванович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
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ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0143,
речового права:
загальною площею 0,0563 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0143
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0563
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Номер запису про інше речове право: 19751020 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 17:50:45
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Запорожан Н.К.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34563940 від 31.03.2017 13:13:10, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Запорожан Наталя Костянтинівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0100,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0100
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19750737 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 17:12:18
реєстрації:
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Державний реєстратор:

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Діброва А.О.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34563634 від 31.03.2017 13:03:58, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Діброва Анна Олександрівна

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0181,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0181
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19718818 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 14:06:20
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Магакян В.Г.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34532964 від 30.03.2017 10:43:01, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Магакян Вардухі Гагіковна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 40 з 77
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0173,
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0173
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19718427 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 14:36:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Грицан В.І.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34532587 від 30.03.2017 10:34:57, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Грицан Василина Іванівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0156,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0156
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19716266 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 15:10:13
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 41 з 77
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Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Лабазюк Л.І.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34530562 від 30.03.2017 09:47:25, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Лабазюк Людмила Іванівна

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0137,
речового права:
загальною площею 0,0623 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0137
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0623
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19715780 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 15:23:24
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Лабазюк П.Т.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34530114 від 30.03.2017 09:35:47, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Лабазюк Петро Тарасович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 42 з 77
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0136,
загальною площею 0,0623 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0136
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0623
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19715031 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 16:00:44
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Бабіцький В.Ю.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34529370 від 30.03.2017 09:15:30, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Бабіцький В'ячеслав Юрійович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0179,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0179
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19710299 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 13:51:44
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 43 з 77
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Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Верещаєва Л.М.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34525013 від 29.03.2017 17:52:50, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Верещаева Любов Михайлівна

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0102,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0102
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19709426 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
29.03.2017 13:36:10
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Мойса В.М.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34524181 від 29.03.2017 17:18:49, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Мойса Вячеслав Миколайович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 44 з 77
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0103,
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0103
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19694698 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 17:44:36
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: 104, виданий 13.03.2017,
іншого речового права:
видавник: ЗАТ "КИЇВГУМА"/Шевченко І.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34509912 від 29.03.2017 11:10:39, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Шевченко Ірина Вікторівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0104,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0104
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19692863 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 11:48:16
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 45 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Пономаренко А.Б.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34507991 від 29.03.2017 10:17:34, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Пономаренко Андрій Борисович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0145,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0145
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19692393 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 15:14:56
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Літавський Т.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34507604 від 29.03.2017 10:07:53, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Літавський Тарас Володимирович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 46 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0186,
загальною площею 0,0747 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0186
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.747
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19692102 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 15:30:19
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Сокольницька А.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34507340 від 29.03.2017 10:01:15, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Сокольницька Антоніна Володимирівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0165,
речового права:
загальною площею 0,0535 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0165
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0535
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19691758 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 15:41:18
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 47 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Запорожан В.М.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34506775 від 29.03.2017 09:47:52, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Запорожан Валерій Миколайович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0101,
речового права:
загальною площею 0,0580 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0101
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.058
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19685861 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 13:59:11
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Вешко В.С.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34501268 від 28.03.2017 17:49:17, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Вешко Віталій Сергійович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 48 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0133,
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0133
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19685675 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 14:13:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: 106, виданий 13.03.2017,
іншого речового права:
видавник: ЗАТ "КИЇВГУМА"/Шестопалова Л.О.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34501073 від 28.03.2017 17:41:16, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Шестопалова Людмила Олександрівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0106,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0106
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19685463 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 14:25:53
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 49 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Чуйко І.В.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34500875 від 28.03.2017 17:32:47, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Чуйко Інна Вікторівна

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0131,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0131
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19685285 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 14:51:32
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Павлюк А.С.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34500690 від 28.03.2017 17:24:21, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Павлюк Аліна Сергіївна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 50 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0119,
загальною площею 0,0609 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0119
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0609
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19684908 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 15:04:24
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Шепотько Г.М.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34500323 від 28.03.2017 17:11:31, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Шепотько Галина Миколаївна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0105,
речового права:
загальною площею 0,0637 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0105
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0637
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19683354 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 16:32:05
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 51 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Самотой С.О.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34498861 від 28.03.2017 16:28:14, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Самотой Сергій Олександрович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0155,
речового права:
загальною площею 0,073 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0155
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.073
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19683049 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 16:45:40
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Янчевська О.О.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34498567 від 28.03.2017 16:21:32, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Янчевська Ольга Олександрівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
стор. 52 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0153,
загальною площею 0,098 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0153
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.098
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19682745 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 17:09:47
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Чекальський С.Ю.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34498217 від 28.03.2017 16:14:02, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Чекальський Сергій Юрійович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0162,
речового права:
загальною площею 0,0363 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0162
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0363
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19682122 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
27.03.2017 17:27:39
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 53 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Мацегорова М.В.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34497511 від 28.03.2017 15:56:56, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Мацегорова Марина Вікторівна

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0107,
речового права:
загальною площею 0,0863 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0107
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0863
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19661681 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:57:47
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Коваленко С.П.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34477847 від 27.03.2017 17:58:11, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Коваленко Світлана Павлівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
стор. 54 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0108,
загальною площею 0,0108 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0108
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19642851 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 17:08:33
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Демченко Юлія Миколаївна
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34459803 від 27.03.2017 09:43:10, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Демченко Юлія Миколаївна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0117,
речового права:
загальною площею 0,0535 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0117
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0535
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19631456 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:16:43
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 55 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Супрун В.В.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34449547 від 24.03.2017 18:10:22, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Супрун Вячеслав Вячеславович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0149,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0149
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19631214 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:52:24
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Корінь А.І.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34449248 від 24.03.2017 17:51:12, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Корінь Анна Ігорівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
стор. 56 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0171,
загальною площею 0,0566 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0171
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0566
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19630032 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 16:05:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Черних Т.С.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34448161 від 24.03.2017 16:59:57, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Черних Тетяна Сергіївна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0158,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0158
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19629094 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:11:01
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 57 з 77
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Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Дубчик О.В.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34447174 від 24.03.2017 16:26:59, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Дубчик Олександр Валерійович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0130,
речового права:
загальною площею 0,6370 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0130
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.637
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19628424 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 14:49:08
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Маруненко І.П.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34446647 від 24.03.2017 16:09:39, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Маруненко Ірина Петрівна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
стор. 58 з 77
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0177,
загальною площею 0,0779 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0177
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0779
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19627945 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 16:48:15
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Кондратов Костянтин Горійович
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34446168 від 24.03.2017 15:56:01, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Кондратов Костянтин Горійович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0115,
речового права:
загальною площею 0,0809 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0115
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0809
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19619836 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:04:14
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
стор. 59 з 77
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Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Бурденюк Олександр Сергійович
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34438140 від 24.03.2017 12:12:44, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Бурденюк Олександр Сергійович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0147,
речового права:
загальною площею 0,1 га, вид використання земельної ділянки: для
будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0147
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19618052 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:34:47
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
"ФРАНЦУЗЬКЕ КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО"
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34436567 від 24.03.2017 11:34:42, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФРАНЦУЗЬКЕ
іншого речового права:
КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО", код ЄДРПОУ: 41180215, країна
реєстрації: Україна
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
стор. 60 з 77
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ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0146,
речового права:
загальною площею 0,0232 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0146
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0232
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19617100 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:46:58
реєстрації:
Державний реєстратор:
Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Саханда Роман Іванович
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34435664 від 24.03.2017 11:16:14, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Саханда Роман Іванович
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0141,
речового права:
загальною площею 0,1000 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0141
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.1
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19615828 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 16:21:54
реєстрації:
стор. 61 з 77
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Державний реєстратор:

Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Тарнавська Світлана Володимирівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Ткаленко Андрій Олександрович
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34434181 від 24.03.2017 10:45:52, Тарнавська Світлана
Володимирівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років
суборендар: Ткаленко Андрій Олександрович

суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0111,
речового права:
загальною площею 0,0791 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0111
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0791
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19608027 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 15:04:06
реєстрації:
Державний реєстратор:
Демченко Марина Олександрівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/КоваленкоА.М.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34427464 від 23.03.2017 20:06:40, Демченко Марина
Олександрівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Коваленко Анна Миколаївна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
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Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0109,
загальною площею 0,0791 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0109
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0791
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
Номер запису про інше речове право: 19607940 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 14:36:35
реєстрації:
Державний реєстратор:
Демченко Марина Олександрівна, Державне підприємство
"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
Підстава виникнення
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
іншого речового права:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/Дзюба О.М.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 34427347 від 23.03.2017 19:49:40, Демченко Марина
Олександрівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
Вид іншого речового
право суборенди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 25 років
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
суборендар: Дзюба Оксана Миколаївна
іншого речового права:
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером: 8000000000:90:415:0178,
речового права:
загальною площею 0,0779 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0178
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0779
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
Номер запису про інше речове право: 19607830 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
23.03.2017 16:08:25
реєстрації:
Державний реєстратор:
Демченко Марина Олександрівна, Державне підприємство
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Підстава виникнення
іншого речового права:
Підстава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

"Державний інститут судових економіко-правових та технічних
експертних досліджень", м.Київ
договір суборенди, серія та номер: б/н, виданий 23.03.2017, видавник:
ЗАТ "КИЇВГУМА"/ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
"ФРАНЦУЗЬКЕ КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО"
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 34427238 від 23.03.2017 19:34:42, Демченко Марина
Олександрівна, Державне підприємство "Державний інститут
судових економіко-правових та технічних експертних досліджень",
м.Київ
право суборенди земельної ділянки
Строк дії: 25 років

суборендар: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФРАНЦУЗЬКЕ
КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО", код ЄДРПОУ: 41180215, країна
реєстрації: Україна
суборендавець: Закрите акціонерне товариство "КИЇВГУМА", код
ЄДРПОУ: 31812293, країна реєстрації: Україна
Опис об’єкта іншого
земельна ділянка за кадастровим номером:8000000000:90:415:0129,
речового права:
загальною площею 1,3362 га, вид використання земельної ділянки:
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення (дач)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0129
Опис об’єкта:
Площа (га): 1.3362
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
м.Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 149
ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37366244
майна:
Тип майна:
Столичне шосе 149 житловий корпус типу А №28 в дитячому
оздоровчому комплексі сімейного типу.
Кадастровий номер:
800000000090:415:0003
Тип земельної ділянки: земельна ділянка
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, 149
майна:
Номер запису: 46772 в книзі: 700-167.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
05.12.2012
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Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

05.12.2012
Губань Андрій Петрович
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
рішення суду, -, 29.10.2012, Голосіївський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37366369
майна:
Тип майна:
об’єкт незавершеного будівництва, Столичне шосе 149 корпус типу
А №48 в оздоровчому комплексі сімейного типу.
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0003
Тип земельної ділянки: земельна ділянка
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, 149
майна:
Номер запису: 46773 в книзі: 700-171.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
13.08.2012

13.08.2012
Супрунюк Сергій Миколайович
приватна
1/1
-, -, 23.07.2012, Постанова Печерського районного суду м. Києва
/Інвестиційний договір №ИД-48А від 22.11.2010/ Додаткова угода до
інвнстиційного договору від14.12.2010/ Додаткова угода до
інвестиційного договору від 04.04.2011/
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
33298027
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ.1Г ) загальною площею 592,60кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 592,60
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-44.
ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
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Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

31.03.2011

31.03.2011
Кондратова Ірина Дмитрівна
приватна
1/1
рішення суду, -, 02.12.2010, Голосіївський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
33298113
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ.1Б) загальною площею 632,80кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 632,80
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-44.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
31.03.2011

31.03.2011
Ткаленко Олександр Іванович
приватна
1/1
рішення суду, -, 02.12.2010, Голосіївський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
33298292
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ.1В) загальною площею 657,00кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 657,00
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-44.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
31.03.2011

31.03.2011
Притика Юрій Дмитрович
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Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

приватна
1/1
рішення суду, -, 02.12.2010, Голосіївський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
35685887
майна:
Тип майна:
об'єкт незавершеного будівництва житловий корпус №1 оздоровчого
комплексу сімейного типу загальною площею 626,3кв.м.
Кадастровий номер:
8000000000:90:415:0003
Тип земельної ділянки: земельна ділянка
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 626,30, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 299600,00
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-45.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
09.07.2012

09.07.2012
Запорожан Наталя Костянтинівна
приватна
1/1
договір купівлі-продажу, 838, 26.01.2012, Приватний нотаріус
Київського міського нотокругу Осипенко Д.О.
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38789255
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Х) корпус 29 заг. пл. 649,70 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 649,70
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-48.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Сафронова Марина Миколаївна
інша причина відсутності ІдН
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Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

приватна
1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38789444
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ 1У) корпус 9 заг. пл. 551,70 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 551,70
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-50.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Фаринник Галина Леонідівна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38789682
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Ц) корпус 31 заг. пл. 502,00 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 502,00
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-50.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Сафронова Марина Миколаївна
інша причина відсутності ІдН
приватна
стор. 68 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790050
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Ш) корпус 45 заг. пл. 386,50 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,50
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-50.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Сафронова Марина Миколаївна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районной суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790212
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 2Ш) корпус 44 заг. пл. 386,40 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,40
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-50.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Сафронова Марина Миколаївна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
стор. 69 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
права власності:

рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790395
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Є) корпус 47 заг. пл. 386,30 кв.м
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,30
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-49.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Сафронова Марина Миколаївна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790512
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Ф) корпус 15 заг. пл. 656,40 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 656,40
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-49.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Сафронов Сергій Борисович
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
стор. 70 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
права власності:

рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м. Кєва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790589
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 2Ч) корпус 39 заг. пл. 386,40 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,40
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-49.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Ковальчук Ірина Валентинівна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790674
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Ч) корпус 40 заг. пл. 386,20 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,20
Номер запису: 744-з в книзі: 11з-49.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Ковальчук Ірина Валентинівна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
стор. 71 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
права власності:

рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790767
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 2Є) корпус 46 заг. пл. 386,50 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,50
Номер запису: 744-з в книзі: д.11з-71.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Малиновський Олександр Семенович
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
38790858
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (літ. 1Т) корпус 5 заг. пл. 649,00 кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 649,00
Номер запису: 744-з в книзі: д.11з-72.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Причина відсутності
коду:
Форма власності:
Частка власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
24.12.2012

24.12.2012
Шестопалова Людмила Олександрівна
інша причина відсутності ІдН
приватна
1/1
стор. 72 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Підстава виникнення
права власності:

рішення суду, -, 07.12.2012, Деснянський районний суд м.Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37564929
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.1Ж), корпус 6 загальною площею 505,40
кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 505,40
Номер запису: 744з в книзі: 11з-45.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
07.09.2012

07.09.2012
Пономаренко Андрій Борисович
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37565133
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.1Е), корпус 4 загальною площею 575,10
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 575,10
Номер запису: 744з в книзі: 11з-45.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
07.09.2012

07.09.2012
Троян Ольга Володимирівна
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні
стор. 73 з 77

RRP-4HHM8KBOR

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37565267
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.1А), корпус 11 загальною площею 577,50
кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 577,50
Номер запису: 744з в книзі: 11з-46.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
07.09.2012

07.09.2012
Шелудченко Олена Миколаївна
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37565966
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.1Н), корпус 14 загальною площею 491,80
кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 491,80
Номер запису: 744з в книзі: 11з-46.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
07.09.2012

07.09.2012
Демченко Арсен Миколайович
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

стор. 74 з 77

RRP-4HHM8KBOR

Реєстраційний номер
майна:
Тип майна:

37566041
нежитловий будинок (Літ.1Р), корпус 30 загальною площею 651,70
кв.м.
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149

Адреса нерухомого
майна:
Загальна площа (кв.м): 651,70
Номер запису: 744з в книзі: 11з-46.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
07.09.2012

07.09.2012
Магакян Вардухі Гагіковна
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37621629
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.1К) корпус 24,загальною площею 386,60
кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 386,60
Номер запису: 744з в книзі: 11з-47.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
14.09.2012

14.09.2012
Афтаназів Зенко Семенович
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37621927
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.2Л) корпус 27, загальною площею 379,10
стор. 75 з 77

RRP-4HHM8KBOR

кв.м.
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149

Адреса нерухомого
майна:
Загальна площа (кв.м): 379,10
Номер запису: 744з в книзі: 11з-47.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
14.09.2012

14.09.2012
Чекальський Сергій Юрійович
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м.
Києва;ухвала суду, -, 31.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37622096
майна:
Тип майна:
нежитловий будинок (Літ.2П) корпус 19 загальною площею 359,20
кв.м.
Адреса нерухомого
м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
майна:
Загальна площа (кв.м): 359,20
Номер запису: 744з в книзі: 11з-47.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
ПІБ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
14.09.2012

14.09.2012
Трунова Неля Леонідівна
приватна
1/1
рішення суду, -, 23.08.2012, Деснянський районний суд м. Києва
/ухвала суду/ - / 31.08.2012 / Деснянський районний суд м. Києва
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

арешт нерухомого майна
12025689
28.12.2011 18:35:55 за № 12025689 реєстратором: Державне
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Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:
Власник:
Обтяжувач:

Заявник:

підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України, 04053, м.Київ, вул. Артема, буд. 73, (044) 206-71-48,
206-71-49
постанова про арешт майна боржника, 87/2, 28.12.2011, ВДВС
Голосіївського РУЮ у м.Києві
нежитлова будівля, Будівля клубу (літера Н), загальною площею
730,9 кв.м., адреса: м.Київ, Столичне шосе, будинок 149
ЗАТ "Київгума", Код: 31812293, м.Київ, пр.40-річчя Жовтня,6
Відділ державної виконавчої служби Голосіївського районного
управління юстиції у місті Києві, Код: 34999976, 03022, м.Київ, вул.
Ломоносова, 22/15, тел. (044) 258-18-11, 258-89-13
Відділ державної виконавчої служби Голосіївського районного
управління юстиції у місті Києві, Код: 34999976, 03022, м.Київ, вул.
Ломоносова, 22/15

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК
За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні
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