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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 суб’єкта

Номер інформаційної
довідки:

73669180

Дата, час формування: 23.11.2016 00:40:48
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: БОСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,
ЄДРПОУ: 3288913155

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Тип особи: юридична особа
Назва: ТОВ Березнякижитлобуд
ЄДРПОУ: 39746883

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

949785780000

Об’єкт нерухомого
майна:

квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так

Площа: Загальна площа (кв.м): 80.2, житлова площа (кв.м): 38.4
Адреса: м.Київ, вулиця Завальна, будинок 10г, квартира 126

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 15001989
Дата, час державної
реєстрації:

13.06.2016 15:50:58

Державний реєстратор: приватний нотаріус Вдовиченко Наталія Олександрівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, серія та
номер: 30083739, виданий 16.06.2016, видавник: Вдовиченко Наталія
Олександрівна, приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 30083739 від 16.06.2016 12:30:40,
приватний нотаріус Вдовиченко Наталія Олександрівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив

«БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», код ЄДРПОУ: 39746883, країна
реєстрації: Україна
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Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:

393374680000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:91:119:0046
Площа: 1.074 га
Цільове призначення: для будівництва, експлуатації та обслуговування

адміністративно-житлового комплексу з вбудованими та
прибудованими приміщеннями громадського і торгівельного
призначення та підземним паркінгом

Адреса: м.Київ, вулиця Глибочицька, земельна ділянка 73-77

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки
Номер запису про іпотеку: 13559127
Дата, час державної
реєстрації:

04.03.2016 10:01:07

Державний реєстратор: приватний нотаріус Анохіна Вікторія Михайлівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
іпотеки:

Іпотечний договір, серія та номер: 252, виданий 04.03.2016, видавник:
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Анохіна В.М.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28590194 від 04.03.2016 10:02:42, приватний нотаріус Анохіна
Вікторія Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ

Відомості про основне
зобов’язання:

Строк виконання основного зобов’язання: згідно умов Договору
поворотної фінансової допомоги, розмір основного зобов’язання:
100000,00 долари США, правочин, в якому встановлено основне
зобов’язання: Договір поворотної фінансової допомоги  , серія та
номер: 12/03, виданий 03.03.2016, видавник: укладений між ОК
«ЖБК «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» та Імарісо Холдінг ЛТД,
додаткові відомості про зобов’язання: за курсом НБУ 2681070,00
гривень

Відомості про суб’єктів: Іпотекодержатель: Імарісо Холдінг ЛТД , причина відсутності коду
ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Беліз,
адреса: Україна, Нью Горізон Білдінг, Граунд Флор, 3 1/2 Майлз
Філіп С.В. Голдсон Хайвей, місто Беліз, Беліз, додаткові відомості:
зареєстрована 01 липня 2014 року, реєстраційний номер 146,763
Іпотекодавець: Обслуговуючий кооператив
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
«БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», код ЄДРПОУ: 39746883, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вулиця
Завальна,  будинок 10-Б, офіс 54

Опис предмета іпотеки: земельна ділянка площею 1,0740 га, кадастровий номер
8000000000:91:119:0046, що розташована за адресою: місто Київ,
вулиця Глибочицька, 73-77

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень
Номер запису про обтяження: 13557777
Дата, час державної
реєстрації:

04.03.2016 09:44:14
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Державний реєстратор: приватний нотаріус Анохіна Вікторія Михайлівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
обтяження:

Іпотечний договір, серія та номер: 252, виданий 04.03.2016, видавник:
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Анохіна В.М.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 28589699 від 04.03.2016 09:51:08, приватний нотаріус Анохіна
Вікторія Михайлівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ

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

Обтяжувач: Імарісо Холдінг ЛТД , причина відсутності коду
ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Беліз,
адреса: Україна, Нью Горізон Білдінг, Граунд Флор, 3 1/2 Майлз
Філіп С.В. Голдсон Хайвей, місто Беліз, Беліз, додаткові відомості:
зареєстрована 01 липня 2014 року, реєстраційний номер 146,763
Особа, майно/права якої обтяжуються: Обслуговуючий кооператив
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
«БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», код ЄДРПОУ: 39746883, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вулиця
Завальна,  будинок 10-Б, офіс 54

Опис предмета
обтяження:

земельна ділянка площею 1,0740 га, кадастровий номер
8000000000:91:119:0046, що розташована за адресою: місто Київ,
вулиця Глибочицька, 73-77

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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