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Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта

Номер інформаційної
довідки:

185004793

Дата, час формування: 16.10.2019 17:19:36
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: ЗЕМЛЯНСЬКА МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Тип особи: юридична особа
ЄДРПОУ: 32846242
Пошук за: частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

468926980000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:90:332:0055
Опис об’єкта: Площа (га): 5.1064, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

27.06.2014, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагентства у м. Києві

Цільове призначення: для облаштування лінійних об'єктів транспортної інфраструктури
Адреса: м.Київ, вулиця Лютнева (Голосіївський р-н), земельна ділянка

58-а,58-в

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 7222143
Дата, час державної
реєстрації:

03.10.2014 16:51:26

Державний реєстратор: приватний нотаріус Кравченко Наталія Петрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
іншого речового права:

ДОГОВІР оренди земельної ділянки, серія та номер: 144, виданий
03.10.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу Кравченко Н.П.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 16251947 від 03.10.2014 17:06:10, приватний нотаріус
Кравченко Наталія Петрівна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки
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Зміст, характеристика
іншого речового права:

Згідно рішення Київської міської ради від 29.04.2010 року №788/4226
та Договору оренди земельної ділянки, посвідченого 03.10.2014 року
Кравченко Н.П., приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу за реєстровим №144., 
Строк дії: 03.10.2039, з правом передачі в піднайм (суборенду),
додаткові відомості: Річна орендна плата за Земельну ділянку
встановлюється у розмірі 3 відсотків від її нормативної грошової
оцінки. Відповідно до витягу з технічної документації Головного
управління Держземагентства у м. Києві Державного агентства
земельних ресурсів України від 17.06.2014 року № 3612 нормативна
грошова оцінка Земельної ділянки становить 10 102 478 грн. 98 коп.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: Обслуговуючий житлово-будівельний  кооператив
індивідуальних забудовників приватних житлових  будинків "Совські
ставки", код ЄДРПОУ: 32846242, адреса: Україна, м.Київ, вулиця
Радченка Петра, будинок 29

 Орендодавець: Київська міська рада, код ЄДРПОУ: 22883141, адреса:
Україна, м.Київ, вулиця Хрещатик, будинок 36

Опис об’єкта іншого
речового права:

Земельна ділянка з наступними характеристиками: місце
розташування - вул. Лютнева, 58-а, 58-в  у  Голосіївському районі м.
Києва; розмір 5,1064 га; цільове призначення - для облаштування
лінійних об'єктів транспортної інфраструктури; кадастровий номер -
8000000000:90:332:0055.

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

412441780000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:90:332:0048
Опис об’єкта: Площа (га): 9.2481
Цільове призначення: землі житлової забудови
Адреса: м.Київ, вулиця Лютнева (Голосіївський р-н), земельна ділянка

58а,58в

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 6408664
Дата, час державної
реєстрації:

17.07.2014 15:51:41

Державний реєстратор: Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

свідоцтво про право власності, серія та номер: 24537276, виданий
22.07.2014, видавник: Реєстраційна служба Головного управління
юстиції у місті Києві

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 14596336 від 22.07.2014 09:56:54,
Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ

стор. 2 з 6



RRP-4HI54EUL0

БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ", код ЄДРПОУ: 32846242, країна
реєстрації: Україна

Додаткові відомості:

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 6838192
Дата, час державної
реєстрації:

29.08.2014 19:13:28

Державний реєстратор: приватний нотаріус Шабаніна Олена Геннадіївна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
іпотеки:

Іпотечний договір, серія та номер: реєстр № 1481, виданий
29.08.2014, видавник: Шабаніна О.Г., приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу; Кредитний договір (нова редакція),
серія та номер: № 58/2008-К, виданий 29.08.2014, видавник: АБ
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ТОВ «КВЕНТАЛ СЕРВІС»; Додатковий
договір № 24 до Кредитного договору № 58/2008-К від 30.10.2008р.
нова редакція від 29.08.2014, серія та номер: 24, виданий 23.12.2016,
видавник: Сторони: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та ТОВ «КВЕНТАЛ
СЕРВІС»; ДОГОВІР № 1 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
до ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ № 58/2008-01К, посвідченого
29.08.2014 Шабаніною О.Г., приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу за реєстровим №1481, серія та номер:
реєстр №22, виданий 16.01.2017, видавник: Шабаніна О.Г.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;
ДОГОВІР № 2 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ до
ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ № 58/2008-01К, посвідченого 29.08.2014
Шабаніною О.Г., приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу за реєстровим №1481, серія та номер: 181,
виданий 18.02.2019, видавник: Публічне акціонерне товариство
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Обслуговуючий житлово-будівельний
кооператив індивідуальних забудовників приватних житлових
будинків "Совські ставки", Шабаніна О.Г., приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу; Додатковий договір № 26
до Кредитного договору № 58/2008 К від 30.10.2008р. нова редакції
від 29.08.2014р., серія та номер: 26, виданий 18.02.2019, видавник:
Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,
Товариство з обмеженою відповідальністю «КВЕНТАЛ СЕРВІС»

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 15468642 від 29.08.2014 19:38:44, приватний нотаріус
Шабаніна Олена Геннадіївна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Відомості про основне
зобов’язання:

Строк виконання основного зобов’язання: 07.02.2020, розмір
основного зобов’язання: 116100200,00 гривня, правочин, в якому
встановлено основне зобов’язання: Кредитний договір (нова
редакція), серія та номер: № 58/2008-К, виданий 29.08.2014,
видавник: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ТОВ «КВЕНТАЛ СЕРВІС»

Відомості про суб’єктів: Іпотекодержатель: Публічне акціонерне товариство «Банк
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ: 21665382, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера
"А", м. Київ, 04070

 Майновий поручитель: Обслуговуючий житлово-будівельний
кооператив індивідуальних забудовників приватних житлових
будинків "Совські ставки", код ЄДРПОУ: 32846242, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, вулиця Петра Радченка, будинок
29, м. Київ, 03037

 Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КВЕНТАЛ
стор. 3 з 6
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СЕРВІС", код ЄДРПОУ: 33743284, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, вул. Бастіонна, буд. 15, м. Київ, 01014

Опис предмета іпотеки: земельна ділянка площею 9,2481 га, що знаходиться за адресою: м.
Київ, вулиця Лютнева (Голосіївський район), земельна ділянка
58а,58в, кадастровий номер: 8000000000:90:332:0048

Додаткові відомості про
іпотеку:

У разі зведення на ПРЕДМЕТІ ІПОТЕКИ об’єктів незавершеного
будівництва, такі об’єкти будуть вважатися ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ
за іпотечним договором, незалежно від того, хто є власником об’єкта
незавершеного будівництва, після завершення будівництва, будівля
(споруда) залишається ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ відповідно до
іпотечного договору.

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 6837852
Дата, час державної
реєстрації:

29.08.2014 18:26:11

Державний реєстратор: приватний нотаріус Шабаніна Олена Геннадіївна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
обтяження:

Іпотечний договір, серія та номер: реєстр № 1481, виданий
29.08.2014, видавник: Шабаніна О.Г., приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 15468001 від 29.08.2014 18:43:31, приватний нотаріус
Шабаніна Олена Геннадіївна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Вид обтяження: заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Обтяжувач: Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ
ДІМ», код ЄДРПОУ: 21665382, країна реєстрації: Україна, адреса:
Україна, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера "А", м. Київ,
04070

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Обслуговуючий
житлово-будівельний кооператив індивідуальних забудовників
приватних житлових будинків "Совські ставки", код ЄДРПОУ:
32846242, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, вулиця Петра
Радченка, будинок 29, м. Київ, 03037

Опис предмета
обтяження:

земельна ділянка площею 9,2481 га за адресою: м. Київ, вулиця
Лютнева (Голосіївський район), земельна ділянка 58а,58в,
кадастровий номер: 8000000000:90:332:0048

Додаткові відомості про
обтяження:

заборону зареєстровано в реєстрі за № 1482/з-17 від 29.08.2014

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

412418780000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:90:332:0050
Опис об’єкта: Площа (га): 0.9898
Цільове призначення: землі житлової забудови
Адреса: м.Київ, вулиця Лютнева (Голосіївський р-н), земельна ділянка

58-а,58-в
стор. 4 з 6
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Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 6408417
Дата, час державної
реєстрації:

17.07.2014 15:38:09

Державний реєстратор: Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

свідоцтво про право власності, серія та номер: 24536156, виданий
22.07.2014, видавник: Реєстраційна служба Головного управління
юстиції у місті Києві

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 14595594 від 22.07.2014 09:41:03,
Коровайко Оксана Сергіївна, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ
БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ", код ЄДРПОУ: 32846242, країна
реєстрації: Україна

Додаткові відомості:

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 18439433
Дата, час державної
реєстрації:

30.12.2016 18:12:00

Державний реєстратор: приватний нотаріус Палладій Наталія Вікторівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
іпотеки:

договір іпотеки, серія та номер: 000/174-2016, виданий 30.12.2016,
видавник: укладений між Публічне акціонерне товариство «Банк
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» таОбслуговуючий житлово-будівельний
кооператив індивідуальних забудовників приватних житлових
будинків «Совські ставки», посвідчений  приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Палладій Н.В.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33308552 від 30.12.2016 19:01:47, приватний нотаріус
Палладій Наталія Вікторівна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Відомості про основне
зобов’язання:

Строк виконання основного зобов’язання: 26.12.2019, розмір
основного зобов’язання: 1850000,00 гривня, правочин, в якому
встановлено основне зобов’язання: кредитний договір (нова
редакція), серія та номер: 000101/1-2014, виданий 23.05.2014,
видавник: Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ
ДІМ» та Рябікін Павло Борисович, відповідно до Додаткового
договору №4 від 18.05.2018 р., Додаткового договору №5 від
17.05.2019 р. та Додаткового договору №6 від 30.09.2019 р.
продовження терміну дії КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ, укладеного
між Рябікіним Павлом Борисовичем та ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ,

Відомості про суб’єктів: Іпотекодержатель: Публічне акціонерне товариство «Банк
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ: 21665382, країна реєстрації:
Україна, адреса: Україна, Україна, 04070, м. Київ, вул.
Борисоглібська, буд.5, літера «А»

 Майновий поручитель: Обслуговуючий житлово-будівельний
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кооператив індивідуальних забудовників приватних житлових
будинків «Совські ставки», код ЄДРПОУ: 32846242, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 03037, місто Київ, вулиця Петра
Радченка, будинок 29

 Боржник: Рябікін Павло Борисович
Опис предмета іпотеки: земельна ділянка площею 0,9898 га, що знаходиться за адресою: м.

Київ, вулиця Лютнева (Голосіївський район), земельна ділянка
58-а,58-в, кадастровий номер: 8000000000:90:332:0050

Додаткові відомості про
іпотеку:

У разі зведення на ПРЕДМЕТІ ІПОТЕКИ об’єктів незавершеного
будівництва, такі об’єкти будуть вважатися ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ
за цим ДОГОВОРОМ, незалежно від того, хто є власником об’єкта
незавершеного будівництва. Після завершення будівництва, будівля
(споруда) залишається ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ відповідно до
іпотечного договору.

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 18438817
Дата, час державної
реєстрації:

30.12.2016 17:52:09

Державний реєстратор: приватний нотаріус Палладій Наталія Вікторівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
обтяження:

договір іпотеки, серія та номер: 000/174-2016, виданий 30.12.2016,
видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Палладій Н.В.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 33308058 від 30.12.2016 18:17:52, приватний нотаріус
Палладій Наталія Вікторівна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Вид обтяження: заборона на нерухоме майно
Відомості про суб’єктів
обтяження:

Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Публічне акціонерне
товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ: 21665382,
країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Україна, 04070, м. Київ,
вул. Борисоглібська, буд.5, літера «А»

 Особа, майно/права якої обтяжуються: Обслуговуючий
житлово-будівельний кооператив індивідуальних забудовників
приватних житлових будинків «Совські ставки», код ЄДРПОУ:
32846242, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 03037, місто
Київ, вулиця Петра Радченка, будинок 29

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. 6 з 6


