
Номер інформаційної довідки:
Дата та час формування: 26.01.2023 19:32:36

Актуальна інформація про нерухомість

1 Реєстр речових прав на нерухоме майно

Реєстраційний
номер

651079780361

Адреса м.Київ, вулиця Малевича Казимира, земельна ділянка 32

Об’єкт земельна ділянка,

Кадастровий номер 8000000000:72:219:0017

Опис Площа(га): 0.0608

2 Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна

3 Інформація про право власності

Підстава
виникнення права
власності

- свідоцтво про право власності, серія та номер: 38565480, виданий
04.06.2015, видавник: Реєстраційна служба Головного управління
юстиції у м Києві

Підстава внесення
запису

Форма власності

Розмір частки 1

Власники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНОВАЦІЯ"

Додаткові відомості

Номер запису про право власності: 9914249
Дата, час державної реєстрації: 05.05.2015 13:31:38
Державний реєстратор: Гриценко Людмила Леонідівна, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

4 Державний реєстр іпотек

У державному реєстрі іпотек відомості відсутні

5 Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

6 Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Підстава
виникнення іншого
речового права:

- договір оренди землі, серія та номер: 326, виданий 17.03.2021,
видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Переверзева Г.О.

https://opendatabot.ua
https://opendatabot.com/pdf/realty/3310/87514b675a39b92e21878616b58e9de2-3310212--2c95e16138147cf023ad215fa32d0408.pdf


Підстава внесення
запису

Вид іншого
речового права:

право оренди земельної ділянки

Зміст,
характеристика
іншого речового
права:

строкове платне користування земельною ділянкою
Строк дії: 17.03.2024

Відомості про
суб’єкта іншого
речового права:

Орендодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ
ІНОВАЦІЯ"код ЄДРПОУ: 37334512
Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ"код ЄДРПОУ: 34528934

Опис об’єкта
іншого речового
права:

земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим номером:
8000000000:72:219:0017, яка розташована за адресою: місто Київ,
Голосіївський район, вулиця Малевича Казимира (колишня назва
Боженка), 32 (тридцять два), площею 0.0608 га.

Номер запису про інше речове право: 41033451
Дата, час державної реєстрації: 17.03.2021 14:50:20
Державний реєстратор: приватний нотаріус Переверзева Ганна Олегівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ


