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 суб’єкта
Номер інформаційної
довідки:
Дата, час формування:
Підстава формування
інформаційної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Тип особи:
ЄДРПОУ:
Пошук за:

111595122
24.01.2018 15:10:24
пошук через веб-сайт: Лебідь Петро Федорович, ЄДРПОУ:
3192119943
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

юридична особа
33447980
частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
1103406221215
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будівля, на склад спортивного інвентаря з кімнатами
майна:
відпочинку,міст,КТП, об'єкт житлової нерухомості: Ні
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 397
Адреса:
Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин"
урочище, будинок 2С
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта міст, М
нерухомого майна:
Складова частина об’єкта КТП, Т
нерухомого майна:
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 17774267
Дата, час державної
28.11.2016 09:55:40
реєстрації:
Державний реєстратор:
Чекета Михайло Іванович, Верхньоворітська сільська рада
Воловецького району, Закарпатська обл.
Підстава виникнення
декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ЗК
права власності:
142130420347, виданий 11.02.2013, видавник: Інспекція ДАБК в
Закарпатській області; технічний паспорт, серія та номер: 17/01/04/13,
виданий 08.04.2013, видавник: ФОП-Нахман Віктор Іванович (
суб"єкт господарювання )
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 32581757 від 28.11.2016 10:21:12, Чекета
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Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

Михайло Іванович, Верхньоворітська сільська рада Воловецького
району, Закарпатська обл.
приватна
1
ТОВ "Інвестиційна компанія" "Спорт-Тур", код ЄДРПОУ: 33447980,
країна реєстрації: Україна

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
320485801119
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитлові будівлі та споруди, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 2151.9, Опис: елінг літ.В загальна площа 347,9
кв.м; відкрита тераса літ.в загальна площа 208,9 кв.м;
кліматопавільйон літ.Г загальна площа 120,1 кв.м; відкрита тераса
літ.г загальна площа 128,8 кв.м; споруди очистки забруднених
дощових і талих вод літ.Д загальна площа 8,8 кв.м; будівля охорони
літ.Е загальна площа 2,7 кв.м; сторожка літ.У загальна площа 5,9
кв.м; вежа-щитова літ.Ф загальна площа 17,3 кв.м; буна-пірс № І
загальна площа 320,7 кв.м; буна № ІІ загальна площа 156,9 кв.м;
буна № ІІІ загальна площа 153,0 кв.м; буна-причал № ІV загальна
площа 464,4 кв.м; буна № V загальна площа 128,9 кв.м; підпірні
стіни №№1-33; сходи №№34-45; огорожі №№46-55; лівнестоки
№№56-57; доріжки №№58-65; набережна №66; майданчик №67;
дитячий майданчик №68; басейн №69; бордюр №№70-77; комплект
гірок №78; споруди №№79-82; споруда №83; споруда №84; споруди
№№85-86; споруда №87; огорожі №№88-94; ескалатор №95.
Адреса:
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова,
будинок 1
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 5076818
Дата, час державної
22.03.2014 16:10:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Бачурин Олексій Юрійович, Запорізьке міське управління юстиції,
Запорізька обл.
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 19406915, виданий
права власності:
22.03.2014, видавник: Реєстраційна служба Запорізького міського
управління юстиції Запорізької області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 11841846 від 22.03.2014 16:17:37, Бачурин
Олексій Юрійович, Запорізьке міське управління юстиції, Запорізька
обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт-Тур", код
ЄДРПОУ: 33447980
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна

стор. 2 з 18

RRP-4HHE6M222

Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
майна:
Опис об’єкта:

Адреса:
Номер обєкта в РПВН:

320464701119

нежитлові будівлі та споруди, об'єкт житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 3649.81, Опис: нежитлова будівля літ.А
загальна площа 330,2 кв.м; відкрита тераса літ.а2 загальна площа 55,1
кв.м; майданчик літ.а3 загальна площа 29,6 кв.м; нежитлова будівля
літ.Б загальна площа 2879,0 кв.м; відкрита тераса з басейном літ.б
загальна площа 569,4 кв.м; відкрита тераса літ.б1 загальна площа
106,2 кв.м; відкрита тераса літ.б2 загальна площа 590,0 кв.м; відкрита
тераса літ.б3 загальна площа 144,5 кв.м; відкрита тераса літ.б6
загальна площа 70,3 кв.м; балкон літ.б4 загальна площа 7,4 кв.м;
балкон літ.б5 загальна площа 7,4 кв.м; відкрита тераса мезоніна
літ.б7 загальна площа 561,0 кв.м; нежитлова будівля літ.Ж загальна
площа 80,2 кв.м; нежитлова будівля літ.З загальна площа 103,4 кв.м;
нежитлова будівля літ.И загальна площа 51,45 кв.м; нежитлова
будівля літ.К загальна площа 69,65 кв.м; нежитлова будівля літ.Л
загальна площа 112,3 кв.м; майданчик вертолітний літ.л загальна
площа 131,8 кв.м; навіс-альтанка літ.М загальна площа 16,0 кв.м;
туалет літ.Н загальна площа 7,61 кв.м; підпірні стіни №№1-108;
фонтани №№ 109-110; №111 фонтан світломузикальний; контрфорс
№№ 112-118; контрфорс №№ 119-124; ескалатор №125; сходи №№
126-153, №№ 240-243; доріжки з бордюрами №154-186; дорога з
бордюрами №187-188; майданчик №№ 189-204; лівнесток №205;
басейн декоративний № 206; бордюр №№ 207-209; пергола №№
210-211; хвіртка №212-215; ворота №№ 216-217; огорожа №№
218-219, №221-239; огорожа стіна № 220.
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова,
будинок 1
34112536

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 5076527
Дата, час державної
22.03.2014 14:38:27
реєстрації:
Державний реєстратор:
Бачурин Олексій Юрійович, Запорізьке міське управління юстиції,
Запорізька обл.
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 20403787, виданий
права власності:
11.04.2014, видавник: Реєстраційна служба Запорізького міського
управління юстиції Запорізької області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 11840894 від 22.03.2014 15:01:01, Бачурин
Олексій Юрійович, Запорізьке міське управління юстиції, Запорізька
обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт-Тур", код
ЄДРПОУ: 33447980
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
277060721215
об’єкта нерухомого
майна:
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Об’єкт нерухомого
майна:
Опис об’єкта:
Адреса:
Земельні ділянки місця
розташування:

будівля, господарська споруда, об'єкт житлової нерухомості: Ні
Загальна площа (кв.м): 136.69
Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин"
урочище, будинок 2Б
Кадастровий номер: 2121555300:07:001:0016, цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.9112 га

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 4415539
Дата, час державної
25.01.2014 10:19:08
реєстрації:
Державний реєстратор:
Курах Михайло Михайлович, Воловецьке районне управління
юстиції, Закарпатська обл.
Підстава виникнення
дублікат свідоцтва про право власності, серія та номер: 21598346,
права власності:
виданий 14.05.2014, видавник: реєстраційна служба Воловецького
районного управління юстиції
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 10301371 від 27.01.2014 09:12:32, Курах
Михайло Михайлович, Воловецьке районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія
СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, м.Київ, вулиця Печенізька, будинок 1-7, квартира
178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
276237521215
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будівля, Господарська споруда, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 237.36
Адреса:
Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин"
урочище, будинок 2В
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2121555300:07:001:0016, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.9112 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 4401850
Дата, час державної
25.01.2014 09:02:05
реєстрації:
Державний реєстратор:
Чекета Михайло Іванович, Воловецьке районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Підстава виникнення
дублікат свідоцтва про право власності, серія та номер: 21736951,
права власності:
виданий 16.05.2014, видавник: Реєстраційна служба Воловецького
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Підстава внесення
запису:

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

районного управління юстиції Закарпатської області
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 10272082 від 25.01.2014 09:50:11, Чекета
Михайло Іванович, Воловецьке районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
приватна
1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія
СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, м.Київ, вулиця Печенізька, будинок 1-7, квартира
178

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
276231121215
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будівля, господарська споруда, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 99.06
Адреса:
Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин"
урочище, будинок 2А
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2121555300:07:001:0016, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення, площа: 0.9112 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 4401747
Дата, час державної
25.01.2014 08:37:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Курах Михайло Михайлович, Воловецьке районне управління
юстиції, Закарпатська обл.
Підстава виникнення
дублікат свідоцтва про право власності, серія та номер: 21607594,
права власності:
виданий 14.05.2014, видавник: реєстраційна служба Воловецького
районного управління юстиції
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 10271740 від 25.01.2014 09:43:39, Курах
Михайло Михайлович, Воловецьке районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія
СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, м.Київ, вулиця Печенізька, будинок 1-7, квартира
178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
199108001119
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
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Кадастровий номер:
Опис об’єкта:
Цільове призначення:
Адреса:

0111949300:01:001:0554
Площа (га): 0.7621
для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 3174803
Дата, час державної
31.10.2013 13:56:48
реєстрації:
Державний реєстратор:
Дудар Наталя Віталіївна, Реєстраційна служба Ялтинського міського
управління юстиції Автономної Республіки Крим, Автономна
Республіка Крим
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 11999064, виданий
права власності:
31.10.2013, видавник: Державний реєстратор реєстраційної служби
Ялтинського міського управління юстиції Автономної Республіки
Крим Дудар Н.В.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 7459801 від 31.10.2013 14:10:57, Дудар
Наталя Віталіївна, Реєстраційна служба Ялтинського міського
управління юстиції Автономної Республіки Крим, Автономна
Республіка Крим
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія
"Спорт-Тур", код ЄДРПОУ: 33447980, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 04107, м.Київ, Шевченківський район,
вул.Печенізька, буд.1-7, кв.178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
122900901119
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
0111949300:01:001:0529
Опис об’єкта:
Площа (га): 1.9238, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
03.06.2013, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Управління Держземагенства у м. Ялті Автономної
Республіки Крим
Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів,
для будівництва і обслуговування профілакторію
Адреса:
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1966783
Дата, час державної
26.06.2013 17:53:27
реєстрації:
Державний реєстратор:
Сіволін Михайло Юрійович, Департамент державної реєстрації
Міністерства юстиції України, м.Київ
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Підстава виникнення
права власності:
Підстава внесення
запису:

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та
номер: 020502100005, виданий 07.10.2005, видавник: Ялтинське
міське управління земельних ресурсів
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 4645070 від 31.07.2013 17:51:59, Сіволін
Михайло Юрійович, Департамент державної реєстрації Міністерства
юстиції України, м.Київ
приватна
1/1
Товариство з обмеженою Відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м.Київ, вулиця Печенізька,
будинок 1-7, квартира 178

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
122692680000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 98.7, житлова площа (кв.м): 53.6, Опис:
Кількість кімнат - 3
Адреса:
м.Київ, проспект Маяковського Володимира, будинок 1-В, квартира
55
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 16829083
Дата, час державної
10.10.2016 17:41:06
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 337, виданий 31.07.2013,
права власності:
видавник: Приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.; Договір про
розірвання Договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 268,
виданий 10.10.2016, видавник: Приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 31798843 від 10.10.2016 17:50:03, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
113616632231
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежитлові будівлі, ціла спортивна база, об'єкт житлової нерухомості:
майна:
Ні
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Опис об’єкта:

Адреса:
Земельні ділянки місця
розташування:

Опис: Ціла спортивна база складається з:
- КПП, літера № за планом земельної ділянки - А, загальна площа
48,70 кв.м;
- елінг, літера № за планом земельної ділянки - Л, загальна площа
129,30 кв.м;
- дизельна, літера № за планом земельної ділянки - М, загальна
площа 23,80 кв.м;
Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська
Кадастровий номер: 3223151000:06:015:0080, Реєстраційний номер:
62258532231, цільове призначення: для будівництва та
обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, площа: 24.394 га

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1793881
Дата, час державної
24.07.2013 12:47:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 317, виданий 24.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4281478 від 24.07.2013 13:05:01, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
113419080000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
нежилий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 877.9
Адреса:
м.Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 27 літ. Б
Додаткові відомості:
знаходиться на земельній ділянці площею 784 кв.м., кадастровий
номер 8000000000:91:178:0062, що знаходиться на вул. Тургенєвська,
27 у Шевченківському районі м. Києва.
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1789904
Дата, час державної
24.07.2013 11:12:04
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 315, виданий 24.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
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Підстава внесення
запису:
Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 4272534 від 24.07.2013 11:22:32, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
приватна
1
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
111578780000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 608.9, житлова площа (кв.м): 138.3, Опис:
нежитлова площа 470,60 кв.м
Адреса:
м.Київ, Оболонська набережна, будинок 57
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 8000000000:78:094:0100, Реєстраційний номер:
розташування:
111460780000, цільове призначення: для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), площа: 0.0775 га
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1759738
Дата, час державної
22.07.2013 16:27:42
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 306, виданий 22.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4203530 від 22.07.2013 16:34:33, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
111460780000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:78:094:0100
Опис об’єкта:
Площа (га): 0.0775, Дата державної реєстрації земельної ділянки:
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Цільове призначення:
Адреса:

23.04.2007, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної
ділянки: Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (КМДА)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
м.Київ, Оболонська набережна, земельна ділянка 57

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1758072
Дата, час державної
22.07.2013 15:33:19
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 304, виданий 22.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4199858 від 22.07.2013 15:43:02, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
111330780000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 51.2, житлова площа (кв.м): 30.8, Опис:
Кількість кімнат - 2
Адреса:
м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 48, квартира 7
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1755920
Дата, час державної
22.07.2013 14:35:40
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 302, виданий 22.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4195076 від 22.07.2013 14:42:37, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
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КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
111222080000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 69.1, житлова площа (кв.м): 35.6, Опис:
Кількість кімнат - 2.
Адреса:
м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 99/4, квартира 43
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1754177
Дата, час державної
22.07.2013 13:25:46
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 300, виданий 22.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4191287 від 22.07.2013 13:46:44, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
107800032231
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
комплекс, цілий комплекс спортивної бази, об'єкт житлової
майна:
нерухомості: Ні
Опис об’єкта:
Опис: цілий комплекс спортивної бази складається з:
- баня, літера № за планом земельної ділянки - В, загальна площа
541,20 кв.м;
- колиба, літера № за планом земельної ділянки - Г, загальна площа
55,20 кв.м;
- альтанка, літера № за планом земельної ділянки - Д, загальна площа
13,00 кв.м;
- гостьовий будинок, літера № за планом земельної ділянки - Ж,
загальна площа 85,10 кв.м;
- альтанка, літера № за планом земельної ділянки - З, загальна площа
7,70 кв.м;
- нежитлова будівля, літера № за планом земельної ділянки - І,
загальна площа 889,80 кв.м;
- огорожа, літера № за планом земельної ділянки - №1;
- доріжки, літера № за планом земельної ділянки - №2.
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Адреса:
Земельні ділянки місця
розташування:

Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська
Кадастровий номер: 3223151000:06:015:0079, цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1797165
Дата, час державної
24.07.2013 14:17:55
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 321, виданий 24.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4288457 від 24.07.2013 14:35:50, приватний нотаріус Шуст
Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Вид спільної власності:
спільна часткова
Розмір частки:
49/50
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
107602832231
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
ціла спортивна база, нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості:
майна:
Ні
Опис об’єкта:
Опис: Ціла спортивна база складається з:
- альтанка, літера № за планом земельної ділянки - И, загальною
площею 7,70 кв.м;
- фундамент під вишку, літера № за планом земельної ділянки - К,
загальною площею 9,60 кв.м.
Адреса:
Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 3223151000:06:015:0079, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 1795616
Дата, час державної
24.07.2013 13:35:13
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Шуст Ганна Дмитрівна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
договір купівлі-продажу, серія та номер: 319, виданий 24.07.2013,
права власності:
видавник: приватний нотаріус КМНО Шуст Г.Д.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 4285122 від 24.07.2013 13:56:24, приватний нотаріус Шуст
стор. 12 з 18
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Форма власності:
Вид спільної власності:
Розмір частки:
Власники:

Ганна Дмитрівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
приватна
спільна часткова
9/20
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, буд.
1-7, кв. 178

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
62258532231
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
3223151000:06:015:0080
Опис об’єкта:
Площа (га): 24.394
Цільове призначення:
для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного
призначення
Адреса:
Київська обл., Обухівський р.
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 981471
Дата, час державної
17.05.2013 11:50:05
реєстрації:
Державний реєстратор:
Метейко Іван Миколайович, Реєстраційна служба Обухівського
міськрайонного управління юстиції Київської області, Київська обл.
Підстава виникнення
державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та
права власності:
номер: 0011, виданий 12.07.2005, видавник: Обухівський районний
відділ земельних ресурсів; Витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку, серія та номер: НВ-3200564352013, виданий
16.05.2013, видавник: Управління Держземагенства в Обухівському
районі Київської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 2391517 від 20.05.2013 09:09:43, Метейко
Іван Миколайович, Реєстраційна служба Обухівського
міськрайонного управління юстиції Київської області, Київська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія"
Спорт-Тур", код ЄДРПОУ: 33447980, адреса: Україна, 04107, м.Київ,
вулиця Печенізька, будинок 1-7, квартира 178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
54731001119
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будівля, елінг №2 літ. Н, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 480.8, Опис: будівля елінг №2 літ.Н
стор. 13 з 18
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Адреса:
Земельні ділянки місця
розташування:

загальною площею 480,8 кв.м., балкон літ. н пл.4,8 кв.м., балкон літ
н1 пл. 4,8 кв.м., балкон літ. н2 пл. 4,8 кв.м., балкон літ. н3 пл. 20,8
кв.м.,
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова,
будинок 1
Кадастровий номер: 0111949300:01:001:0024, цільове призначення:
будівництво та обслуговування профілакторію, площа: 3.5 га;
Кадастровий номер: 0111949300:01:001:0101, цільове призначення:
для обслуговування лікувально-оздоровчої бази, площа: 2.065 га

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 868919
Дата, час державної
27.03.2013 14:38:15
реєстрації:
Державний реєстратор:
Мажейка Клим Станіславович, Реєстраційна служба Ялтинського
міського управління юстиції Автономної Республіки Крим,
Автономна Республіка Крим
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 3194170, виданий
права власності:
04.05.2013, видавник: Реєстраційна служба Ялтинського міського
управління юстиції Автономної Республіки Крим Мажейка К.С.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 2125961 від 04.05.2013 12:10:49, Мажейка
Клим Станіславович, Реєстраційна служба Ялтинського міського
управління юстиції Автономної Республіки Крим, Автономна
Республіка Крим
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Інвестиційна компанія
"Спорт-Тур", код ЄДРПОУ: 33447980, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, м.Київ, вулиця Печенізька, будинок 1-7, квартира
178
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
10002321215
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
житловий будинок, житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості:
майна:
Так
Опис об’єкта:
Загальна площа (кв.м): 849.13, житлова площа (кв.м): 401.77, Опис:
триповерховий будинок
Адреса:
Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин"
урочище, будинок 2К
Земельні ділянки місця
Кадастровий номер: 2121555300:07:001:0008, цільове призначення:
розташування:
для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і
спорту
Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 156876
Дата, час державної
16.02.2013 11:43:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Курах Михайло Михайлович, Воловецьке районне управління
стор. 14 з 18
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Підстава виникнення
права власності:
Підстава внесення
запису:

Форма власності:
Розмір частки:
Власники:

юстиції, Закарпатська обл.
свідоцтво про право власності, серія та номер: 533884, виданий
16.02.2013, видавник: Реєстраційна служба Воловецького районного
управління юстиції
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 414733 від 16.02.2013 11:52:29, Курах
Михайло Михайлович, Воловецьке районне управління юстиції,
Закарпатська обл.
приватна
1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія
СПОРТ-ТУР", код ЄДРПОУ: 33447980, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, м.Київ, вулиця Печенізька, будинок 1-7, квартира
178

ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
5156071
майна:
Тип майна:
Спортивно-житловий оздоровчий комплекс
Адреса нерухомого
Закарпатська обл., Воловецький р., смт. Жденієво, вулиця Без назви,
майна:
будинок б/н
Загальна площа (кв.м): 2410,13, Житлова площа (кв.м): 480,19, Відсоток зносу: 10,
Загальна вартість нерухомого майна (грн): 12072304
Номер запису: 12 "В" в книзі: 2.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
Назва:
Код ЄДРПОУ:
Адреса власника:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
31.08.2005

31.08.2005
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія
"Спорт -Тур"
33447980
04107, м.Київ , вул. Підгірна /Татарська , 3/7 , Шевченківський район
приватна
1/1
договір купівлі-продажу, зереєстровано в реєстрі нотаріальних дій за
№1311, 23.08.2005, Воловецька державна нотаріальна контора
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
5556159
майна:
Тип майна:
квартира
Адреса нерухомого
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вулиця Західна,
майна:
будинок 26, квартира 45
стор. 15 з 18
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Загальна площа (кв.м): 53.6, Житлова площа (кв.м): 28.8, Площа земельної ділянки
(кв.м): 3186, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 103874
Номер запису: 257 в книзі: 2-р стр. 63.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
Назва:
Код ЄДРПОУ:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
23.03.2010

23.03.2010
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР" Товариство з
обмеженою відповідальністю
33447980
приватна
1/1
договір купівлі-продажу, 364, 19.03.2010, Приватний нотаріус
І.Я.Висоцька
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
37367822
майна:
Тип майна:
господарський блок
Адреса нерухомого
Закарпатська обл., Воловецький р., сщ/рада. Жденіївська, "Паражин"
майна:
урочище
Номер запису: 32 "в" в книзі: 1.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
Назва:
Код ЄДРПОУ:
Адреса власника:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
14.08.2012

14.08.2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"
33447980
м.Київ, вул.Підгірна/Татарська, буд.3/7
приватна
1/1
свідоцтво про право власності, САЕ 150780, 14.08.2012, Жденіївська
селищна рада Воловецького району
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
34112536
майна:
Тип майна:
нежитлові будівлі
Адреса нерухомого
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова,
майна:
будинок 1
стор. 16 з 18
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Площа земельної ділянки (кв.м): 55650
Технічний опис майна: нежитлові будівлі, в тому числі літ.А загальною площею 330,2 кв.м.,
відкрита тераса літ.а2 пл. 55,1 кв.м., майданчик літ.а3 пл. 29,6 кв.м.,
літ. Б загальною площею 2879,0 кв.м., відкрита тераса з басейном
літ.б пл. 569,4 кв.м., відкриті тераси літ.б1 пл. 106,2 кв.м., літ.б2 пл.
590,0 кв.м., літ.б3 пл. 144,5 кв.м., літ.б6 пл. 70,3 кв.м., балкони літ.б4
пл. 7,4 кв.м., літ.б5 пл. 7,4 кв.м., відкрита тераса мезоніна літ.б7 пл.
561,0 кв.м., літ.Ж загальною площею 80,2 кв.м., літ.З загальною
площею 103,4 кв.м., літ.И загальною площею 47,7 кв.м., літ.К
загальною площею 66,3 кв.м., літ.Л загальною площею 112,3 кв.м.,
майданчик вертолітний літ.л пл. 131,8 кв.м., на ділянці:
навіс-альтанка літ.М площею 16,0 кв.м.
Номер запису: 667 в книзі: 16ф, стор. 99.

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
Назва:
Код ЄДРПОУ:
Адреса власника:
Форма власності:
Частка власності:
Підстава виникнення
права власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
14.09.2011

14.09.2011
"Інвестиційна компанія "Спорт -Тур" товариство з обмеженою
відповідальністю
33447980
04107, м.Київ , вул. Підгірна /Татарська , 3/7 , Шевченківський район
приватна
1/1
свідоцтво про право власності, ., 14.09.2011, Виконавчий комітет
Сімеїзської селищної ради
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Тип обтяження:
Реєстраційний номер
обтяження:
Зареєстровано:

Підстава обтяження:
Об’єкт обтяження:

Власник:

Обтяжувач:

заборона на нерухоме майно
12235145
02.03.2012 13:10:44 за № 12235145 реєстратором: Приватний
нотаріус Лазарєва Л.І., 01021, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 7-А,
прим. 1, (044) 253-42-43
договір іпотеки, р.н. 932, 02.03.2012, Лазарєва Л. І.
земельна ділянка, земельна ділянка, адреса: Автономна Республіка
Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вулиця Баранова, земельна ділянка 1,
кадастровий номер: 0111949300:01:001:0101
Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ СПОРТ-ТУР, Код: 33447980, м. Київ, вул.. Печенізька,
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