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:

154360568
29.01.2019 21:55:25
пошук через веб-сайт: Бурдей Надія Вадимівна, ЄДРПОУ:
3243416474
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

юридична особа
24367739
частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
996053280364
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
Водно-спортивний комплекс (літ. А,Б,В,Г,Д,Є), об'єкт житлової
майна:
нерухомості: Ні
Адреса:
м.Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 1-В
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта будівля
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 137
Додаткові відомості:
літ. А - офісна будівля
Складова частина об’єкта будівля
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 51.4
Додаткові відомості:
літ. Б - побутова будівля
Складова частина об’єкта будівля
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 116.6
Додаткові відомості:
літ. В - будівля диспетчерської
Складова частина об’єкта будівля
нерухомого майна:
Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 338.5
Додаткові відомості:
літ. Г - споруда для ОТЗ
Складова частина об’єкта будівля
нерухомого майна:
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Опис складової частини:
Додаткові відомості:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Опис складової частини:
Додаткові відомості:
Складова частина об’єкта
нерухомого майна:
Додаткові відомості:

Загальна площа (кв.м): 1004.8
літ. Д - споруда для ОТЗ
будівля
Загальна площа (кв.м): 1002.8
літ. Є - споруда для ОТЗ
споруда
споруда І-ІV - підпірна стіна, мощення, гостьова автостоянка,
майданчик для ОТЗ

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 15832806
Дата, час державної
28.07.2016 16:50:04
реєстрації:
Державний реєстратор:
приватний нотаріус Якушева Євгенія Анатоліївна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення
декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер:
права власності:
КВ142142020558, виданий 21.07.2014, видавник: Інспекція
Державного архітектурно- будівельного контролю у м. Києві; витяг з
наказу про присвоєння адреси , серія та номер: 239, виданий
08.07.2016, видавник: Департамент містобудування та архітектури;
технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 23.05.2017, видавник:
ТОВ "ТЕХСЕРВІСБУД"; декларація про готовність об'єкта до
експлуатації, серія та номер: КВ143171590694, виданий 08.06.2017,
видавник: Департамент Державної архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві, Документ отримано з ЄРД
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 30857188 від 09.08.2016 16:31:11,
приватний нотаріус Якушева Євгенія Анатоліївна, Київський міський
нотаріальний округ, м.Київ
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1
Власники:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРІМАТЕЛ", код ЄДРПОУ: 24367739, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, 04074, м.Київ, вулиця Вишгородська, будинок 14
Додаткові відомості:
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
127036280000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:62:206:0008
Опис об’єкта:
Площа (кв.м): 5227.55
Цільове призначення:
для будівництва, експлуатації та обслуговування водно-спортивного
комплексу
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
стор. 2 з 6
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Номер запису про інше речове право: 9543332
Дата, час державної
22.04.2015 14:13:39
реєстрації:
Державний реєстратор:
Чуйко Ганна Георгіївна, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
Договір оренди земельної ділянки, серія та номер: 896 (серія, номер
іншого речового права:
бланка ВВЕ 758509, ВВЕ 758510), виданий 01.09.2004, видавник:
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Щербаков В.З.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 21049453 від 30.04.2015 12:06:29, Чуйко Ганна Георгіївна,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Вид іншого речового
право оренди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
Строк дії: 01.09.2029, з правом пролонгації
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
іншого речового права:
"ПРІМАТЕЛ", код ЄДРПОУ: 24367739, країна реєстрації: Україна
Орендодавець: Київська міська рада, код ЄДРПОУ: 22883141
Опис об’єкта іншого
кадастровий номер земельної ділянки - 8000000000:62:206:0008,
речового права:
місце розташування - м. Київ, Деснянський район, парк "Дружби
народів" урочище Чорторий, цільове призначення - для будівництва,
експлуатації та обслуговування водно-спортивного комплексу,
розмір - 0,5228 га
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
127035980000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:62:206:0010
Опис об’єкта:
Площа (кв.м): 8344.07
Цільове призначення:
для будівництва, експлуатації та обслуговування водно-спортивного
комплексу
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 9542577
Дата, час державної
22.04.2015 14:23:21
реєстрації:
Державний реєстратор:
Чуйко Ганна Георгіївна, Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
Договір оренди земельної ділянки, серія та номер: 449 (серія, номер
іншого речового права:
бланка ВВС 319783, ВВС 319784), виданий 21.05.2004, видавник:
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Щербаков В.З.
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 21047232 від 30.04.2015 11:35:12, Чуйко Ганна Георгіївна,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ
стор. 3 з 6
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Вид іншого речового
права:
Зміст, характеристика
іншого речового права:
Відомості про суб’єкта
іншого речового права:
Опис об’єкта іншого
речового права:

право оренди земельної ділянки
Строк дії: 21.05.2029, з правом пролонгації
Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРІМАТЕЛ", код ЄДРПОУ: 24367739, країна реєстрації: Україна
Орендодавець: Київська міська рада, код ЄДРПОУ: 22883141
кадастровий номер земельної ділянки - 8000000000:62:206:0010,
місце розташування - м. Київ, Деснянський район, парк "Дружби
народів" урочище Чорторий, цільове призначення - для будівництва,
експлуатації та обслуговування водно-спортивного комплексу,
розмір - 0,8344 га

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
127035880000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:62:206:0011
Опис об’єкта:
Площа (кв.м): 4625.75
Цільове призначення:
для будівництва, експлуатації та обслуговування водно-спортивного
комплексу
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 5989915
Дата, час державної
05.06.2014 16:29:09
реєстрації:
Державний реєстратор:
Рябий Дмитро Сергійович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
Дублікат Договору про поновлення договору оренди земельної
іншого речового права:
ділянки №4560 від 09.10.2015 року, серія та номер: 2248, виданий
21.06.2017, видавник: Литвин А.С., приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу; договір оренди, земельної ділянки,
серія та номер: 897, виданий 01.09.2004, видавник: Приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу Щербаков В.З.;
Договір про поновлення договору оренди земельної ділянки, серія та
номер: 4560, виданий 09.10.2015, видавник: Литвин А.С., приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 13735078 від 12.06.2014 16:26:04, Рябий Дмитро Сергійович,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Вид іншого речового
право оренди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
строкове платне користування земельною ділянкою,
іншого речового права:
Строк дії: 09.10.2025, з правом передачі в піднайм (суборенду),
додаткові відомості: Річна орендна плата за Земельну ділянку
встановлюється у розмірі 3 (трьох) відсотків від її нормативної
грошової оцінки. Відповідно до витягу з технічної документації
Головного управління Держгеокадастру у
м. Києві
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
від 28.07.2015 №8914 нормативна грошова оцінка Земельної ділянки
стор. 4 з 6
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого
речового права:

становить 1 676 342 (один мільйон шістсот сімдесят шість тисяч
триста сорок дві) грн. та 96 коп.
Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРІМАТЕЛ", код ЄДРПОУ: 24367739, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, місто Київ, вулиця Вишгородська, будинок 14
Орендодавець: Київська Міська Рада, код ЄДРПОУ: 22883141, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м.Київ, вулиця Хрещатик,
будинок 36
земельна ділянка площею 0,4626 га; місце розташування - парк
«Дружби народів» в урочищі Чорторий у Деснянському районі м.
Києва.

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
127035780000
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
земельна ділянка
майна:
Кадастровий номер:
8000000000:62:206:0009
Опис об’єкта:
Площа (кв.м): 13100.48
Цільове призначення:
для будівництва, експлуатації та обслуговування водно-спортивного
комплексу
Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 5991128
Дата, час державної
05.06.2014 16:37:26
реєстрації:
Державний реєстратор:
Рябий Дмитро Сергійович, Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Підстава виникнення
договір оренди, земельної ділянки, серія та номер: 450, виданий
іншого речового права:
21.05.2004, видавник: Приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу Щербаков В.З.; Договір про поновлення
договору оренди земельної ділянки, серія та номер: 4561, виданий
09.10.2015, видавник: Литвин А.С., приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу; Дублікат Договору про поновлення
договору оренди земельної ділянки №4561 від 09.10.2015 року, серія
та номер: 2249, виданий 21.06.2017, видавник: Литвин А.С.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
запису:
номер: 13739411 від 12.06.2014 17:46:10, Рябий Дмитро Сергійович,
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві, м.Київ
Вид іншого речового
право оренди земельної ділянки
права:
Зміст, характеристика
строкове платне користування земельною ділянкою,
іншого речового права:
Строк дії: 09.10.2025, з правом передачі в піднайм (суборенду),
додаткові відомості: Річна орендна плата за Земельну ділянку
встановлюється у розмірі 3 (трьох) відсотків від її нормативної
грошової оцінки. Відповідно до витягу з технічної документації
Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від
28.07.2015 №8915 нормативна грошова оцінка Земельної ділянки
становить 5 107 641 (п’ять мільйонів сто сім тисяч шістсот сорок
стор. 5 з 6
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Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Опис об’єкта іншого
речового права:

одна) грн. та 15 коп.
Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРІМАТЕЛ", код ЄДРПОУ: 24367739, країна реєстрації: Україна,
адреса: Україна, місто Київ, вулиця Вишгородська, будинок 14
Орендодавець: Київська Міська Рада, код ЄДРПОУ: 22883141, країна
реєстрації: Україна, адреса: Україна, м.Київ, вулиця Хрещатик,
будинок 36
земельна ділянка площею 1,3100 га; місце розташування - парк
«Дружби народів» в урочищі Чорторий у Деснянському районі м.
Києва.

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. 6 з 6
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