витяг
З

Щержавного ре€стру

речових прав на нерухоме майно про ре€страцiю iншого речового
права

Iндексний номер витягу:

25 l 2988з8

flaTa, час формування:
Витяг сформовано:

05.04.202l l9:51:37
Приватний HoTapiyc Вой,говський В.С., КиТвський мiський
нотарiальний округ, м.КиТв

пiдстава формування
витягу:

заява з ресстрацiйним номером: 44825019, дата i час ресстрацii заяви:
30.03.2021 1 5: 18:09, заявник: Трiскач Сергiй Миколайович

(уповноважена особа)

AKTya.llbHa iнформаuiя про об'ект нерухомого майна
Ресстраuiйний номер
об'скта нерухомого

l151808380000

Об'ект нерухомого

земеJIьна дiлянка

Кадастровий номер:

8000000000:69:

опис об'скта:

Площа (га): 0.7

Щiльове призначення:

землi житловоi та громадськоi забудови

Адреса:

м.Киiв, вулиця Польова (Солом'янський р-н), земельна дiлянка 73

майна:
майна:

1

59:0002

Актуальна iнформацiя про державну ресстрачiю iншого речовоfо права
Номер запису про iнше речове право: l8б44539
l9.01.20l7 |6:47:4|
Щата, час державноI
реестрачiТ:
,Щержавний реестратор

:

пiдстава для державноi
реестрацii:

Борискевич Максим Iгорович, !ержавне пiдприсмство "СЕТАМ",

м.Киiв

логовiр оренди землi, серiя та номер: 2-2870, виданий 02.|2.2004,
в идавни к : .Киiв с ь ка м i с_ьха
р а41, оБ' СДнАННJI ГРоМАДЯН

БлАголйного цЕнтрУ соцIАлЬноi мЕдичноi'I'трудовоi

РЕАБIЛIТАЦII BETEPAHIB АФГАНСЪКОI ВIИНИ ПЕЧЕРСЬКОГО
РАИОНУ М. КИСВА; рiшення суду, серiя та номер: 910/3l75l20,
виданий 30.06.2020, видавник: Господарський суд MicTa Киева;
постанова, серiя та номер: 9l0/3 |7 5l20, виданий 2З.OЗ,202l,
видавник: Пiвнiчний апеляцiйний господарський суд

Гliдстава внесення
запису:

Рiшення про державну реестрацiю прав та ix обтяжень, iндексний
номер: 33503941 вiд 20.01 .2017 14:35:05, Борискевич Максим
Iгорович, .Щержавне пiдприсмство "СЕТАМ", м.Киiв

Вид iншого речового

право оренди земельноi дiлянки

Змiст, характеристика
lншого речового права:

{ата уклалання договору (пiсля 2013р.) l Щата державноТ ресстрацii
(до 20l3p.): 21 .|2.2004, Строк: 30р., Щата закiнчення дiТ: 2'7 .l2.20З4

Вiдомостi про суб'скта

9Р.ЦДUР, ОБ,СДНАННЯ ГРОМАДЯН

права:

lншого речового права:

БЛАГОЛЙНОГО ЦЕНТРУ
СОЦIАЛЪНОI МЕДИЧНОI.I ТРУДОВОI РЕАБIЛIТАЦII
BETEPAHIB АФГАНСЬКОi ВIЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИСВА, кол €ЩРПОУ: 2l609047, краТна реестрачii: УкраТна
Орендодавець: Киiвська MicbKa рада, код

е!РПОУ: 2288314l,

KpaiHa

опис об'екта iншого
речового права:
Витяг сформував:

ресстрацii: YKpaiHa
земельна дiлянка

Войтовський В.С.

Пiдпис:

стор. 2 з 2

