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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:

183977460

Дата, час формування: 08.10.2019 12:34:21
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: БАРСЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Кадастровий номер
земельної ділянки:

3210800000:01:128:0186

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

893754632108

Об’єкт нерухомого
майна:

земельна ділянка

Кадастровий номер: 3210800000:01:128:0186
Опис об’єкта: Площа (га): 12.0367
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового

будинку
Адреса: Київська обл., м. Буча, вулиця Гмирі Бориса, земельна ділянка 11
Додаткові відомості: на земельній ділянці 3210800000:01:128:0186 побудовано

багатоквартирний будинок з адресою Київська обл., м. Буча, вул.
Бориса Гмирі 11/5, загальна площа квартир - 16118,0 кв.м., житлова
площа квартир - 7647,7 кв.м., площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень - 4818,7 кв.м.,
кількість квартир - 301 квартира, кількість поверхів - 9 поверхів,
місткість автостоянок для постійного зберігання автомобілів - 86
маш./мість.

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 14018436
Дата, час державної
реєстрації:

05.04.2016 07:27:19

Державний реєстратор: приватний нотаріус Василенко Олег Анатолійович, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення
права власності:

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія
та номер: НВ-3205878892016, виданий 05.02.2016, видавник: Відділ
Держгеокадастру у м. Буча Київської області; рішення органу
місцевого самоврядування, про присвоєння поштової адреси об'єктам
нерухомого майна, серія та номер: 81, виданий 16.02.2016, видавник:
Бучанська міська рада Київської області; Заява про поділ земельної
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ділянки, серія та номер: 131, виданий 01.02.2016, видавник: Шабаріна
О.Г., ПНКМНО

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 29098241 від 05.04.2016 09:33:25,
приватний нотаріус Василенко Олег Анатолійович, Київський
міський нотаріальний округ, м.Київ

Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЧА

МІСЬКБУД", код ЄДРПОУ: 39007176, країна реєстрації: Україна
Додаткові відомості:

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


