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Інформаційна довідка 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:

60869499

Дата, час формування: 07.06.2016 17:37:46
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЄДРПОУ: 3107218595

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

8000000000:82:013:0067

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

839282280000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:82:013:0067
Площа: 0.0266 га
Цільове призначення: землі рекреаційного призначення, для реконструкції та облаштування

скверу без права капітальної забудови його наземної частини
Адреса: м.Київ

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 13099346
Дата, час державної
реєстрації:

01.02.2016 16:22:23

Державний реєстратор: Клочко Тарас Петрович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", серія та номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник:
Верховна Рада України

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 28054350 від 03.02.2016 11:27:25, Клочко
Тарас Петрович, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1
Власники: ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА В ОСОБІ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ: 22883141, країна



RRP-4HGU2DLA3

реєстрації: Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості
відсутні

ВІДОМОСТІ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження

об’єктів нерухомого майна відомості відсутні

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні

стор. 2 з 2


