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

права 

Індексний номер витягу: 
Дата, час формування: 
Витяг сформовано: 

Підстава формування 
витягу: 

94312234 

11.08.2017 11:54:20 
Приватний нотаріус Юдін М.А., Київський міський нотаріальний 
округ, М.Київ 

заява з реєстраційним номером: 23656663, дата і час реєстрації заяви: 
11.08.2017 11:30:16, заявник: Бондар Олександр Олександрович 
(уповноважена особа) 

Реєстраційний номер 
об'єкта нерухомого 
майна: 

Об'єкт нерухомого 
майна: 

Кадастровий номер: 

Опис об'єкта: 

Цільове призначення: 

Адреса: 

Додаткові відомості: 

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна 

1322381980000 

земельна ділянка ^ 

8000000000:82:068:0085 
Площа (га): 3.0251, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 
03.04.2008, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної 
ділянки: Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) 

для іншої житлової забудови, землі житлової та громадської забудови 

М.Київ, вулиця Старонаводницька, земельна ділянка 2-20 

вид використання земельної ділянки: для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатофункціонального житлово-громадського 
комплексу 

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права 
Номер запису про інше речове право: 21832193 
Дата, час державної 
реєстрації: 

Державний реєстратор: 

Підстава виникнення 
іншого речового права: 

Підстава внесення 
запису: 

Вид іншого речового 
права: 

Зміст, характеристика 
іншого речового права: 

11.08.2017 11:30:16 

приватний нотаріус Юдін Максим Анатолійович, Київський міський 
нотаріальний округ, м.Київ 
ДОГОВІР № 8/17 про надання земельної ділянки в користування для 
забудови (суперфіцій), серія та номер: 639, виданий 11.08.2017, 
видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер: 36576282 від 11.08.2017 11:48:03, приватний нотаріус Юдін 
Максим Анатолійович, Київський міський нотаріальний округ, 
М.Київ 

право забудови земельної ділянки (суперфіцій) 

Строк дії: діє до завершення будівництва Об'єкту будівництва, 
оформлення права власності Суперфіціарія на належне йому чи 
залученим ним особам майно в Об'єкті будівництва, додаткові 
відомості: а також діє до відповідного оформлення прав власності на 



Відомості про суб'єкта 
іншого речового права: 

Опис об'єкта іншого 
речового права: 

Земельну ділянку згідно з вимогами чинного законодавства, якшо не 
буде припинений, розірваний або втратить чинність за наявності 
підстав, передбачених пунктами 10.1 та 10.2 Договору 
Суперфіціарій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРОНАВОДНИЦЬКИИ ПАРК", код 
ЄДРПОУ: 32104940, країна реєстрації: Україна 
Суперфіціар: ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 
"ЯМСЬКИЙ", код ЄДРПОУ: 21483215, країна реєстрації: Україна 
земельна ділянка для забудови (суперфіцій), площею 3,0251 га, 
кадастровий номер 8000000000:82:068:0085, яка розташована на вул. 
Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі міста Києва 

стор. 2 з 2 




