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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 суб’єкта

Номер інформаційної 
довідки;
Дата, час формування:
Підстава формування 
інформаційної довідки:

103404495

10.11.2017 16:15:17
пошук через веб-сайт: Ворошило Інна Михайлівна, ЄДРПОУ: 
3259407549

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

Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

юридична особа 
02214188
частковим співпадінням

ВІДОМОСТІ
з ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
1133852680382

НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС літера "А", об'єкт житлової нерухомості: 
Ні
Загальна площа (кв.м): 12774.8, Опис: загальна площа - 12774,8 кв.м 
м.Київ, вулиця Городецького Архітектора, будинок 1-3/11

Номер запису про право
Дата, час державної 
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення 
права власності:

Підстава внесення 
запису:

Форма власності: 
Розмір частки: 
Власники:

Актуальна інформація про право власності 
власності: 18319972

23.12.2016 16:11:05

приватний нотаріус Войнарска Ірина Анатоліївна, Київський міський 
нотаріальний округ, м.Київ
Витяг з Єдиного реєстру обєктів державної власності щодо 
державного майна, серія та номер: 10-15-10402, виданий 03.06.2016, 
видавник: Фонд державного майна України
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 33194964 від 27.12.2016 09:49:56, 
приватний нотаріус Войнарска Ірина Анатоліївна, Київський міський 
нотаріальний округ, м.Київ
державна
І
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. 
ЧАЙКОВЄЬКОГО, код ЄДРПОУ: 02214188, країна реєстрації: 
Україна, адреса: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Городецького, 
будинок 1-3/11
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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
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