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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:

161756715

Дата, час формування: 01.04.2019 13:22:02
Підстава формування
інформаційної довідки:

пошук через веб-сайт: Мар'янко Юлія Іванівна

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

права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження

Адреса /
Місцезнаходження:

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Айвазовського, 29/1

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

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

233957548101

Об’єкт нерухомого
майна:

нежитловий об'єкт, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Опис: Літери: 1Г-1 - 204,9 кв.м.,  1Д-1 - 75,4 кв.м., 1Е-1 - 392,1 кв.м.,
1К-1 - 15,4 кв.м., 2В-1 - 510,1 кв.м., 2Г-1 - 47,1 кв.м., 2Е-1 - 329,4
кв.м., 2К-2 - 74,4 кв.м., 2Н-1 - 50,2 кв.м., 3А-2 - 799,9 кв.м., 3Н-1 -
11,5 кв.м., 4А-1 - 242,6 кв.м., 4В - 229,1 кв.м., 5В - 179,4 кв.м., 6В-1 -
42,1 кв.м., 6В-1-42,1 кв.м.; 7В-1-58.8 кв.м.; Г-1-184,1 кв.м.; Д-2-622,3
кв.м.; Л-2-758,5 кв.м.; Т-1-81,0 кв.м.; А-5; 18С; 19С; 1А; 1З; 1М; 1Н;
1Р; 1Т; 1Ф; 2Д; 2Л; 2М; 2Т; 3Г; 3Д; 3П; 4Б; 4Г; 4Д; 4Л; 5А; 5Б;
5Д;5О;6А;6Б;6Д;7Б;Ф; №123,124,125,137,186,187,188,189,190,191,192
,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,
210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,
227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,243,244,246,2
47,250,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,2
67,268,269,270,271,272,273,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,60
,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78.

Адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Айвазовського, будинок 29/1

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 3720324
Дата, час державної
реєстрації:

04.12.2013 19:00:22

Державний реєстратор: Тумилович Олександр Вікторович, Миколаївське міське управління
юстиції, Миколаївська обл.

Підстава виникнення
права власності:

свідоцтво про право власності, серія та номер: 14080727, виданий
06.12.2013, видавник: Реєстраційна служба Миколаївського міського
управління юстиції Миколаївської області, державний реєстратор
Тумилович О.В.
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індексний номер: 8724513 від 06.12.2013 10:04:08,
Тумилович Олександр Вікторович, Миколаївське міське управління
юстиції, Миколаївська обл.

Форма власності: державна
Розмір частки: 1/1
Власники: Держава в особі Міністерства інфраструктури України, код

ЄДРПОУ: 37472062, країна реєстрації: Україна
Додаткові відомості:

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Номер запису про інше речове право: 11907736
Дата, час державної
реєстрації:

30.10.2015 11:58:18

Державний реєстратор: Савченко Тетяна Анатоліївна, Миколаївське міське управління
юстиції, Миколаївська обл.

Підстава виникнення
іншого речового права:

договір про встановлення сервітуту , серія та номер: 92-П-ФОК-15,
виданий 02.10.2015, видавник: Державне підприємство
"Адміністрація морських портів України" / Товариство з обмеженою
відповідальністю "АСКЕТ ШИППІНГ"

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 25871306 від 05.11.2015 11:12:02, Савченко Тетяна
Анатоліївна, Миколаївське міське управління юстиції, Миколаївська
обл.

Вид іншого речового
права:

право користування (сервітут)

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Обмежене платне строкове право користування Сервітуарієм майном,
яке є державною власністю, знаходиться в господарському віданні
Сервітуара та обліковується на окремому балансі філії "Октябрьск"
державного підприємства "Адміністрація морських портів України"
(адміністрації спеціалізованого морського порту "Октябрьск"). , 
Строк дії: Договір набирає чинності з дати його підписання  та
скріплення печатками обох Сторін і діє до 31.12.2015 року включно

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач, Сервітуарій: Товариство з обмеженою
відповідальністю "АСКЕТ ШИППІНГ", код ЄДРПОУ: 35355771,
країна реєстрації: Україна

 Сервітуар: Державне підприємство "Адміністрація морських портів
України" , код ЄДРПОУ: 38727770, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Право користування допоміжним причалом, який розташований за
адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29/1, необхідним
для здійснення Сервітуарієм навантажувально-розвантажувальних
робіт. Площа майна становить 4502,34кв.м. Вартість плати за
користування майном визначена у Розрахунку ставки сервітуту.

Номер запису про інше речове право: 8341711
Дата, час державної
реєстрації:

29.12.2014 15:28:43

Державний реєстратор: Гавриш Юрій Вікторович, Миколаївське міське управління юстиції,
Миколаївська обл.

Підстава виникнення
іншого речового права:

договір про встановлення сервітуту нерухомого майна, серія та
номер: 121-П-ФОК-14, виданий 14.11.2014, видавник: ДП
"Адміністрація морських портів України"/ДП"Спеціалізований
морський порт "Октябрьск"
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Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 18529956 від 06.01.2015 08:46:50, Гавриш Юрій Вікторович,
Миколаївське міське управління юстиції, Миколаївська обл.

Вид іншого речового
права:

право користування (сервітут)

Зміст, характеристика
іншого речового права:

Обмежене платне строкове право користування Сервітуарієм майном
(об'єктами нерухомого майна), яке є державною власністю,
знаходиться в господарському віданні Сервітуара та обліковується на
окремому балансі філії "Октябрьск" державного підприємства
"Адміністрація морських портів України" (адміністрація
спеціалізованого морського порту "Октябрьск"). , 
Строк дії: з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року включно

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

Правокористувач, Сервітуарій: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ "ОКТЯБРЬСК", код
ЄДРПОУ: 19290012, країна реєстрації: Україна

 Сервітуар: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ: 38727770, країна
реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Право користування причалами №№ 1-6 та допоміжним причалом,
які розташовані за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул.
Айвазовського, 29/1. Сервітуарій щомісячно до 10 числа місяця
наступного за розрахунковим, здійснює оплату на підставі
виставленого Сервітуаром рахунку.

Номер запису про інше речове право: 3851870
Дата, час державної
реєстрації:

13.12.2013 09:02:17

Державний реєстратор: Гунько Віталій Сергійович, Миколаївське міське управління юстиції,
Миколаївська обл.

Підстава виникнення
іншого речового права:

наказ, серія та номер: 163, виданий 19.03.2013, видавник:
Міністерство інфраструктури України; акт приймання-передачі
майна, майнових прав та зобов'язань, серія та номер: 2, виданий
13.06.2013, видавник: Міністерство інфраструктури України/ДП
"СМП "Октябрськ"

Підстава внесення
запису:

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
номер: 9059323 від 14.12.2013 12:55:53, Гунько Віталій Сергійович,
Миколаївське міське управління юстиції, Миколаївська обл.

Вид іншого речового
права:

право господарського відання

Відомості про суб’єкта
іншого речового права:

правокористувач: Державне підприємство "Адміністрація морських
портів України", код ЄДРПОУ: 38727770, країна реєстрації: Україна

 власник: Міністерство інфраструктури України, код ЄДРПОУ:
37472062, країна реєстрації: Україна

Опис об’єкта іншого
речового права:

Літери: 1Г-1 - 204,9 кв.м.,  1Д-1 - 75,4 кв.м., 1Е-1 - 392,1 кв.м., 1К-1 -
15,4 кв.м., 2В-1 - 510,1 кв.м., 2Г-1 - 47,1 кв.м., 2Е-1 - 329,4 кв.м., 2К-2
- 74,4 кв.м., 2Н-1 - 50,2 кв.м., 3А-2 - 799,9 кв.м., 3Н-1 - 11,5 кв.м.,
4А-1 - 242,6 кв.м., 4В - 229,1 кв.м., 5В - 179,4 кв.м., 6В-1 - 42,1 кв.м.,
6В-1-42,1 кв.м.; 7В-1-58.8 кв.м.; Г-1-184,1 кв.м.; Д-2-622,3 кв.м.;
Л-2-758,5 кв.м.; Т-1-81,0 кв.м.; А-5; 18С; 19С; 1А; 1З; 1М; 1Н; 1Р; 1Т;
1Ф; 2Д; 2Л; 2М; 2Т; 3Г; 3Д; 3П; 4Б; 4Г; 4Д; 4Л; 5А; 5Б;
5Д;5О;6А;6Б;6Д;7Б;Ф; №123,124,125,137,186,187,188,189,190,191,192
,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,
210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,
227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,243,244,246,2
47,250,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,2
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67,268,269,270,271,272,273,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,60
,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78.

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
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