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:
Користувач обрав
формування інформації
за адресою:

160103305
19.03.2019 13:57:33
пошук через веб-сайт:
Параметри запиту
права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження
юридична особа
33115398
частковим співпадінням
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Кротова Бориса,
будинок 16

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
59850512101
об’єкта нерухомого
майна:
Об’єкт нерухомого
будівлі та споруди, об'єкт житлової нерухомості: Ні
майна:
Опис об’єкта:
Опис: Будівлі та споруди які складаються з: частина будівлі
дослідного інституту літ. А-5, А{1}- 4, А{11}- 4, загальною площею
5983, 7 кв.м.; у підвалі приміщення № 1 поз. 1, 2, 4-25, 27-29,
загальною площею 444, 0 кв.м., на першому поверсі приміщення поз.
101-116, 120-134, 137-140, 142-146, 149-152, 154-193, загальною
площею 1212,0 кв.м., на другому поверсі приміщення поз. 201-231,
233-245, 247-295, загальною площею 1544, 6 кв.м., на третьому
поверсі приміщення поз. 301-330, 332-340, 342-390, загальною
площею 1557, 1 кв.м., на четвертому поверсі приміщення поз. 434,
436, 445, 446, 448-480, загальною площею 770,9 кв.м., на п’ятому
поверсі приміщення поз. 501-514, загальною площею 455,1 кв.м.(у
загальному користуванні: у підвалі приміщення № 1 поз. 3, 30 на
першому поверсі приміщення поз. 135, 136, 141, 147, 148, 153, на
другому поверсі приміщення поз. 232, 246, на третьому поверсі
приміщення поз. 331, 341, на четвертому поверсі приміщення поз.
432, 433, 447); будівля дослідного корпусу з прибудовами,
надбудовами, підвалами, ганками та сходами літ. Б-1, Б{1}- 4, Б{2}3, Б{3}- 1, Б{7}-1, Б{8}-2, Б{9}-1, Б{10}- 1, Б{11}-3, Б{12}-1, б, б{1},
б{2}, загальною площею 29201.9 кв.м.; компресорна літ. Д-1,
загальною площею 179, 2 кв.м.,, будівля складу та гаражу з
естакадою, ганками та сходами літ. Л-1, Л{1}-1, Л{2}-1, Л{3}, л,
л{1}, загальною площею 2054,7 кв.м., склади сировини та готової
продукції літ. Н-1, М-1, О-1, будівля зарядної електрокарів літ. Р-1,
загальною площею 292, 7 кв.м., насосна продуктивністю 60м{3}/год
літ. 2Н, будівля ділянки попередньої підготовки літ.2Д, склад
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нефраса літ.2І, будівля кладової літ. 2Е, будівля КПП літ. Ю-2,
загальною площею 72,3, склад сировини літ. Щ-1, загальною площею
2171,4 кв.м., склад ПММ літ. П-1, загальною площею 73,0 кв.м.,
котельня з прибудовою літ.Ш-2, Ш’-1, загальною площею 892,9 кв.м.
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Кротова Бориса,
будинок 16

Адреса:

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 943729
Дата, час державної
23.04.2013 17:25:47
реєстрації:
Державний реєстратор:
Лісоволенко Роман Михайлович, Дніпропетровське міське
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
Підстава виникнення
свідоцтво про право власності, серія та номер: 3487980, виданий
права власності:
16.05.2013, видавник: реєстраційна служба Дніпропетровського
міського управління юстиції Дніпропетровської області
Підстава внесення
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
запису:
розділу), індексний номер: 2305766 від 16.05.2013 12:31:46,
Лісоволенко Роман Михайлович, Дніпропетровське міське
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
Форма власності:
приватна
Розмір частки:
1/1
Власники:
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД
ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН", код ЄДРПОУ: 33115398
Додаткові відомості:
ВІДОМОСТІ
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
9500272
майна:
Тип майна:
будівлі та споруди
Адреса нерухомого
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Кротова Бориса,
майна:
будинок 16
Технічний опис майна: будівля дослідного корпусу літ.
Б-1,Б{1}-4,Б{11}-3,Б{1V}-1,Б{V}-1,Б{V1}-2, ганок літ. б, дільниця з
виробництва та випробування шин літ. Б{111}-1, ангари літ. І-1, З-1,
К-1, склади сировини та готової продукції літ. Н-1, М-1, О-1, будівлю
зарядної електрокарів літ. Р-1 .

Дата прийняття рішення
про державну
реєстрацію:
Дата внесення запису:
Назва:
Код ЄДРПОУ:
Форма власності:

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
01.03.2005
01.03.2005
"Український завод понадвеликогабаритних шин" товариство з
обмеженою відповідальністю
33115398
приватна
стор. 2 з 4
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Підстава виникнення
права власності:

свідоцтво про право власності, САА № 824112, 23.02.2005, видане
виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради
Відомості про інші речові права відсутні

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Реєстраційний номер
10307003
майна:
Тип майна:
частина будівлі літ. А-5, А{1}- 4, А{11}- 4. Павільйон "Кострома"
літ. Д-1. Будівля центрального складу та гаражу літ. Л-1, Л{1}-1
Адреса нерухомого
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Кротова Бориса,
майна:
будинок 16
Технічний опис майна: частина будівлі дослідного інституту літ. А-5,А{1}-4,А{11}-4,
загальною площею 5983,7 кв.м: у підвалі приміщення № 1
поз.1,2,4-25,27- 29, загальною площею 444,0 кв.м, на першому
поверсі приміщення поз.101-116,120-134,137-140,
142-146,149-152,154-193, загальною площею 1212, 0 кв.м, на другому
поверсі приміщення поз.201-231,233-245,247-295, загальною площею
1544,6 кв.м, на третьому поверсі приміщення поз.301-330,332-340,
342-390, загальною площею 1557,1 кв.м, на четвертому поверсі
приміщення поз.434,436,445,446,448-480, загальною площею 770,9
кв.м, на п'ятому поверсі приміщення поз.501-514, загальною площею
455,1кв.м (у загальному користуванні: у підвалі приміщення № 1
поз.3,30, на першому поверсі приміщення
поз.135,136,141,147,148,153, на другому поверсі приміщення
поз.232,246, на третьому поверсі приміщення поз.331,341, на
четвертому поверсі приміщення поз.432,433,447), павільйон
"Кострома" літ. Д-1, загальною площею 121,4 кв.м, будівлю
центрального складу та гаража літ. Л-1, Л{1}-1, загальною площею
1101,2 кв.м.

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

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
29.08.2005
29.08.2005
"Український завод понадвеликогабаритних шин" товариство з
обмеженою відповідальністю
33115398
приватна
свідоцтво про право власності, САА № 119969, 22.08.2005, видане
виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради
Відомості про інші речові права 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. 3 з 4
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Відомості про знайдені адреси та сформовані документи
Адреса або кадастровий номер

Сформований документ

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вулиця Кротова Бориса, будинок 16

Інформаційна довідка (за суб’єктом)
№160103026 дата формування 19.03.2019
14:00:03

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вулиця Кротова Бориса, будинок 16,
приміщення 401-413

стор. 4 з 4
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