
витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового

права

Індексний номер витягу: 108633852
Дата, час формування: 21.12.2017 17:13:55
Витяг сформовано:

Підстава формування 
витягу:

Приватний нотаріус Мангуш А.М., Київський міський нотаріальний 
округ, м.Київ
заява з реєстраційним номером: 25983928, дата і час реєстрації заяви: 
21.12.2017 14:07:13, заявник: Бондаренко Володимир Володимирович 
(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 1222734032224
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер: 
Опис об’єкта:
Цільове призначення:

Адреса:

3222457400:04:001:5281 
Площа (га): 0.4252
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови
Київська обл., Києво-Святошинський р., сщ/рада. Чабанівська

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 24007840
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
іншого речового права:

Підстава внесення 
запису:

Вид іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
іншого речового права:

18.12.2017 17:17:29

приватний нотаріус Мангуш Андрій Миколайович, Київський 
міський нотаріальний округ, м.Київ
ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ДЛЯ ЗАБУДОВИ (СУПЕРФІЦІЮ), 
серія та номер: 2588. виданий 18.12.2017, видавник: Приватний 
нотаріус Київського міського нотаріального округу Мангуш А.М.
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 38805289 від 18.12.2017 19:09:00, приватний нотаріус Мангуш 
Андрій Миколайович, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
право забудови земельної ділянки (суперфіцій)

Метою надання в користування Земельної ділянки є здійснення 
Землекористувачем будівництва і обслуговування житлового 
кварталу з неповним комплексом установ та підприємств 
обслуговування місцевого значення в с. Новосілки Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району Київської області 
згідно затвердженого проекту будівництва, з дотриманням цільового 
призначення наданої в користування Земельної ділянки.,
Строк дії: 31.12.2027

ІЗЯ Р -4 Н Н О Л Е Ю 5



.

Відомості про суб’єкта 
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого 
речового права:

Витяг сформував:

Правокористувач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ", код 
ЄДРПОУ: 19016506, країна реєстрації: Україна
Землевласник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА ФАУНДЛЕНД", код ЄДРПОУ: 
41363874, країна реєстрації: Україна
Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку № НВ-0001103522017, наданому 15 грудня 2017 
року ЦНАПом при Києво-Святошинській районній державній 
адміністрації Київської області, відносно Земельної ділянки, 
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані; дата 
державної реєстрації земельної ділянки - 31.03.2017 року; орган, який 
зареєстрував земельну ділянку - Відділ у Києво-Святошинському 
районі Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі 
та м. Ірпені Головного управління Держгеокадастру у Київській 
області; цільове призначення - для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови.
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