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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:

240106281

Дата, час формування: 12.01.2021 10:54:26
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: БРИКАЙЛО ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Тип особи: юридична особа
ЄДРПОУ: 39635251
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:

1296093580000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:79:025:0050
Опис об’єкта: Площа (га): 0.5092, Дата державної реєстрації земельної ділянки:

12.10.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держгеокадастру у м. Києві

Цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку, вид використання - для експлуатації та обслуговування
нежитлового (адміністративного) будинку, завершення будівництва
та обслуговування житлового будинку з приміщеннями громадського
призначення і підземним паркінгом

Адреса: м.Київ, вулиця Велика Васильківська, земельна ділянка 102 літ. У /
вулиця Антоновича, земельна ділянка 83

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 21306765
Дата, час державної
реєстрації:

10.07.2017 11:59:49

Державний реєстратор: приватний нотаріус Дем'яненко Тетяна Миколаївна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Підстава для державної
реєстрації:

договір оренди, серія та номер: 659, виданий 10.07.2017, видавник:
Дем'яненко  Т.М., приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 36061021 від 10.07.2017 12:03:29,
приватний нотаріус Дем'яненко Тетяна Миколаївна, Київський
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міський нотаріальний округ, м.Київ
Вид іншого речового
права:

право оренди земельної ділянки

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Строк дії: 10.07.2042, з правом пролонгації, з правом передачі в
піднайм (суборенду), додаткові відомості: Річна орендна плата
встановлюється в розмірі, зазначеному в п. 4.2. договору оренди.

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ", код ЄДРПОУ: 39635251

 Орендодавець: Київська міська рада, код ЄДРПОУ: 22883141
Опис об’єкта іншого
речового права:

земельна ділянка площею - 0,5092 га.

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
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