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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 об’єкта нерухомого майна

Номер інформаційної
довідки:

100837834

Дата, час формування: 19.10.2017 15:18:56
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: ПЕРЕХРЕСТ ОЛЕКСАНДР
МИКОЛАЙОВИЧ, ЄДРПОУ: 2973202875

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

8000000000:88:174:0015

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

155368880000

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 8000000000:88:174:0015
Опис об’єкта: Площа (га): 0.1667
Цільове призначення: для будівництва, експлуатації та обслуговування 

торговельно-офісно-житлового центру з підземним паркінгом  та для
знесення  існуючих будівель

Адреса: м.Київ, вулиця Воровського (Шевченківський р-н), земельна ділянка
15-А

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 6374535
Дата, час державної
реєстрації:

17.07.2014 17:51:10

Державний реєстратор: приватний нотаріус Вегера Людмила Олександрівна, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1497,
1498, виданий 17.07.2014, видавник: приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Вегера Л.О.

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 14526093 від 17.07.2014 18:06:57, приватний нотаріус Вегера
Людмила Олександрівна, Київський міський нотаріальний округ,
м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: КОМПАНІЯ СОЛІД БЛЮ АССЕТС ЛІМІТЕД (SOLID BLUE
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ASSETS LIMITED), причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є
резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство
Великобританії та Північної Ірландії, адреса: Сполучене Королівство,
Будинок Хіллбров, Хіллбров Роуд, Ішер, Суррей, KT10 9 NW

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

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

стор. 2 з 2


