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Про нас

Оплата, доставка і повернення

Правила користування порталом

Політика конфіденційності

Договір публічної оферти

Частi запитання

Наші можливості

Як працювати з brok

Послуги

� Перевірка земельної ділянки

� Технічна та кадастрова інформація

� Витяг з ДЗК про земельну ділянку

� Експертна оцінка земельної ділянки

� Інформаційна довідка з ДРРП

� Встановлення межі ділянки на місцевості

� Перевірка ділянки по судовим рішенням

Корисне

� Статті

Наші контакти
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info@brok.land

Графік роботи

Пн-Пт: 9:00 до 18:00
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Нд: вихідний
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telegram facebook
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Карта Нерухомість Послуги Корисне � ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ � ДОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ �

Продаж земельної
ділянки в Київська
область, Київ,
Лісозахисна вулиця

, М.КИЇВ

� Показати на карті

6 300 000 $
176 460 480 - грн 5 230 597.4 - eur

Предлагается к продаже эксклюзивный участок площадью 20.9376 Га расположенный в районе Пущи Водицы 
(входит в состав Оболонского района г. Киев). Целевое назначение земли: 02.07 (Для іншої житлової 
забудови). Форма собственности: Аренда. Покрытие территории: 80% сосновый лес. Коммуникации: 
электричество, вода  (получены ТУ). В наличии проект жилого комплекса премиум сегмента и 
разрешительной документацией. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Кадастровий номер: 8000000000:85:886:0001

☎ Контактна інформація: 0976393488 Aleksandr

Перевірити цей об'єкт

Будь ласка авторизуйтесь, щоб зв'язатися з автором.

Автор оголошення

Brok
Land

На сайті з 30.07.2019

зв'язатися з автором

Номер показати

Інші оголошення

Оголошення: AD-21042021-1110 � 21.04.2021

� 8 Просмотров

Поділитися:

Вид об'єкта: Земельні ділянки Кадастровий номер: 8000000000:85:886:0001

Вид угоди: Продаж Площа: 20.9376 га

Форма власності: Комунальна власність Цільове призначення: 02.07 Для іншої житлової
забудови

Перевірка
земельної ділянки

Технічна та
кадастрова
інформація

Витяг з ДЗК про
земельну ділянку

Експертна оцінка
земельної ділянки

Інформаційна
довідка з ДРРП

Встановлення
межі ділянки на
місцевості

�

�

20 000 $ / 559 110 грн.

Продаж земельної ділянки
під житлову забудову в
Яремчі

Вид об'єкта: Земельні ділянки
Цільове призначення: Для
будівництва Будинку/Дачі
Площа земельної ділянки: 0.1 га

Продаж AD-05042021-187

Детальніше �� 05.04.2021

143.2 $ / 4 000 грн.

М. Ковель продам
земельну ділянку, р-н
Черняховського

Вид об'єкта: Земельні ділянки
Цільове призначення: Для
будівництва Будинку/Дачі
Площа земельної ділянки: 0.084 га

Продаж AD-13042021-005

Детальніше �� 13.04.2021

7 000 $ / 196 109.2 грн.

Срочно продам земельну
ділянку

Вид об'єкта: Земельні ділянки
Цільове призначення: Для
будівництва Будинку/Дачі
Площа земельної ділянки: 0.15 га

Продаж AD-14042021-150

Детальніше �� 14.04.2021

� � � � � �
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