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:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Кадастровий номер
земельної ділянки:

92824632
25.07.2017 16:46:48
пошук через веб-сайт: БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, ЄДРПОУ: 3107218595
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

8000000000:82:013:0021

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
443484780391
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:82:013:0021
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.2549, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
27.04.2012, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління Держземагенства у місті Києві
Цільове призначення:
будівництво готельно-офісного комплексу з
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського,
торговельного, соціального призначення, з наземним і підземним
паркінгами
Адреса:
м.Київ, вулиця Михайлівська, 24-26
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 20777638
Дата, час державної
06.06.2017 17:48:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Пилипчук Віталій Анатолійович, Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), м.Київ
Підстава виникнення
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
права власності:
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ
ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ», серія та
номер: 5245-VI, виданий 06.09.2012, видавник: ВЕРХОВНА РАДА
УКРАЇНИ; рішення суду, серія та номер: справа № 910/9670/14,
виданий 01.12.2016, видавник: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста
КИЄВА; постанова, серія та номер: справа № 910/9670/14, виданий
23.05.2017, видавник: КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 35546017 від 07.06.2017 10:19:00, Пилипчук Віталій
Анатолійович, Департамент земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
м.Київ
Форма власності:
державна
Розмір частки:
1
Власники:
ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ, код ЄДРПОУ: 00022527, країна реєстрації:
Україна
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні
Актуальна інформація зі спеціального розділу
Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 14638629 (спеціальний розділ)
Дата, час державної
24.05.2016 14:57:55
реєстрації:
Державний реєстратор:
Бойко Марія Дмитрівна, Шевченківський районний відділ державної
виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління
юстиції у місті Києві, м.Київ
Підстава виникнення
постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на
обтяження:
його відчуження, серія та номер: ВП № 51008907, виданий
05.05.2016, видавник: Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м.
Києві
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 29730408 від 24.05.2016 14:58:23, Бойко Марія Дмитрівна,
Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста
Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві,
м.Київ
Вид обтяження:
арешт нерухомого майна
Відомості про суб’єктів
Обтяжувач: Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві, код
обтяження:
ЄДРПОУ: 34967593, країна реєстрації: Україна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Компанія "GPP
DEVELOPERS LTD" (ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД), причина
відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна
реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної
Ірландії, адреса: Сполучене Королівство Великобританії та Північної
Ірландії, Сполучене Королівство Великобританії та Північної
Ірландії, Лондон, WCIR 4JS,Бедфорд Роу 20-22
Опис предмета
земельна ділянка площею 0,2549 га на вул. Михайлівській, 24-26 та
обтяження:
Михайлівській площі у Шевченківському районі м. Києва
(кадастровий номер 8 000000000: 82: 013: 0021)
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:82:013:0021
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.2549
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання,
стор. 2 з 3
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Адреса:

будівництво готельно-офісного комплексу з
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського,
торговельного, соціального призначення, з надземним і підземним
паркінгами
м.Київ, вулиця Михайлівська, будинок 24-26

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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