
ДОГОВIР КУШВЛI_ПРОДАЖУ
оБ,€ктд привАтизАцIi комунАльноi влАсностI

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНIlЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦIОНУ
Micпlo Березu]lb, Броварськчй Pailo , Кulвсьliа об!tаспt,, yKpahla,

|ц) Ацяmоzо .,1чспап&)а dBi пluслчi dвudцrпlь l)1ryeclzo рrлсу,
Ми, цо нижче пiдписалися: БЕрЕЗднськд МIськд рддд киiвськоi оБллстI,

iден,гифiкацiйпий кол: З8065504, мiсцезпаходженняi 0?54I, Киiвська область, Броварський район,
N]. Березань, вул, ГероiВ Небесноi Сuгнi, бул, l, лата дерхавнОi реестрацii; з0.06.1994, лата на номер
']апису в (]диllомУ ДержавномУ pecc]pi юридичниХ осiб, фiзичниХ осiб-пiдпри€мцiв та лромад.ькпi
(юрмувань: ]7,0],20l5. ] з52 l76 0000 000572. яка дi€ вiд iп{eнi та в iнTepecax ].ериторiаль;оi громади
Micтa Березанi. в особi IiськогО голощL l'имченка Володимира ГригоDовича,07 квiтня 1963 року
народ2кення. (рессT,рацiйний lloMep облiковоi карrки п.ла.l.ника подаl.кiв 2зl07]2879). uцl
зареaстрований за адресою: м, Березаllь, вул, [llевченкiв шлях, бул, ]4. киТвська обласl.ь. який
дiс на пiдсlавi Закону Украiilи "Про мlсцеве самовряд}вання в YKpiiHi''. (наца,ri - ПРОДАВЕLlЬ)_ r
однiеi сторопи та кУсюМоВ сЕргIй володиМировиtI, 02 сiчня 2001 року народ)кення,
(ре€сфацiйний номер облiковоi кар,гки плапrика податкiв ]6892089]7), цо ]ареесl.рований за
адресою: N,I. Черкаси, Вул, Бiгуча, буд, 28, Черкаська область, (надМi ПОКУПЕЦЬ), з друiоi сторояи,
(разом .. С'l'ОРОНИ.), попередньо ознайомлglti з вилrогами цивiльноло законолавствд щодо недiйоностi
лравочинiв, поребуваючи при здоровому розумi, яснiЙ пам'яl.i та дilочи лобровiльно, розумiючи
звачення cBoii дiЙ ,га лравовi наслiдки укпаденого договору, ум&пи цеЙ договiр прt; lаке:

1. Предме] Договору
1,1. Зл цим договором ПРОДДВЕЦЬ зобов'язусться передати у власвiсть ПОКУIII.(Ю об't]кl

l(o'yналbIloi власностi , llеJ!ецlплов! буОiвitю (цепmр iозвiлля), що розташована за адресочJ| Кuiвська
об,,lасhlь,Броворськuйрпйо,MichloБерезалlь,вупllцлLЦевчецкiвulллх,буiullок]42(еmосорокiво).
(налалi - ()6'eKl, приватизацii), а ПОКУIlЕI{Ь зобов'язусться прийняти Об'€кт приватизацii, сплатити
цiну Його лродаrку i виконати визначенi R цьоNlу Договорi зобов'язапня,

опис об'скга: цен1р дозвiлля гlозначений в техttiчному паспор,гi лiтероо А]; rамбур (лiг, a)i
l,aнoк (JliT, al); схоли (лiт, a2)l тамбур Qliг, а3); ланок (лiт, а4); котельня (лiт. Б); загальна площа
461,40 (чоl'ириста шjстдесят один цiJrих i сорок согих) кв. м,: ruатерiали с,гiн: целла,

1,2, Об'скт приватизацii Ilалежи'ль Територiальнiй гроrvадi м, Березsнi в особi БерезаlIоькоi Micb*o]'
рали киiвсько] обласl,i, .Щерхавну ресстрацiк] llpaBa власностi на об'€кт привати:rацli! вjдп!,в]лно /lL)
Закоttу, провеlегкl без видачi докумен,гll. rцо посвiдчус таке rrpaвo - в Державl{ом) pct.Uтpi речоDих
праR lla нер),х(]ме майно, номер запису про llpaBo власностi: З692З600, ресстрацiйний номер об.€кта
llер\,хоNlого ]\{аЙна, цо вiдчуяtусться за цим логовором| 2l02З638З2104,

l,З, Згiдво з витягом з Державного земельпого кадастру лро земельну лjлянку вiд 28.1 ].2022 рокуN! НВ-000lз478з2022, с,гвореtlого за допоN,tогою програмною забезпечення Державного зе]!!е]lьного
калас,l,ру. вищезазначениЙ об'скг приватизацi'i роз1ашований Ila земельнiЙ дiлянцi площеlо - 0.1750 ла.
цiJIьове призначення: 0З,0l flля булiвництва та обслуговування булiвель захлалiв кульцрнч-
1q9lвilпи 

taколО обслуговуваIjня; форма власностi: KoMyHaJbнa власнiс.гь: каааспровuй ]ю1,1;р
32 1 0.t00000 : 0З. 0 1 2, 0065

l.] Бd,lаllсовi варгiсlь olj'(KI приваlиlаUii. що . пред!lеlUv Uього доlовору. вiдпоsiдно дп
ловiдки sиланоi балансоутримуваqем, вiддiлом культури Березанськоi Micbkoi ради Киiвськоi облас,гi
28,11.2022 року Лq 2]0, становить 2749 520 (два мiльйони ciмcoT сорок дев'ять тисяч п!я,гсот
Двадцять) гривень 00 копiйок,

1,5, СTарlова цiна об'скта приватизацii визначеIlа аукцiоtlною комiсiсю на piBIli Bap].ocтi об'екlа
(акгивiв о6'.кта) прива,гизацii па пiдс,mвi Про,r.околу засiltання аукцiонноТ KoMicii для пр;даж),об.скга
Nlало]' прива,гизацiТ коj\ унмыIоi власгюсlj lериторiальноi гро]!lади м, Березань Л9 2 вiд 29.09,2022 рокY,

l о 'llllll" il JaKuliov Укра]ни 'llго,lриваlи..lu]ю l(p,-IaBH.,lll ibovlrra rы,оlо vаи,rо,. 
", 

1,,,lo; i1"

'1о 
IIoрядку провеленIя елек,rpонtlих аукцiоIliв дл'l lIродажу об'(.ктiв Maioi приватизацii та виlначеl1lIя

лолаlхових yNtoB проДФIry". заl,вердr(еноl.о l]ocTaнoBolo Кабiнеlу Milric грiв Украiни вiл l 0,05.20l 8 рок1Л! 4З2 (i,r rNliнаNiи), на викоlIання рiшеliня БерезаItськоТ пlicbKoi рали БроварЪького район} Ки.ilrськоi
областi вiл 09,09,2022 року Ла lЗ5 "Про приватизацiIо об'скга KorvryttaпbHo'i b.ltaorrocTi'! rrролаэк ()6'cK,ra
привтгизацiТ злiйснlовався на аукцiонi в електроннiй формi. пlJjЁпEldfrEI
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Згiлно з Протоко:rом про резулуlати еJlек,lpонного аукцiону N9 UА-РS-2022-10-1З,000005-] вiд
27,]0,2022 року. сфорlчlоваlIого оператором елекl,роl{ного майданчику 'Iо8арисlво з обмеrкенок)
вiдповiдальнiсIю " Украiвська унiверсапьна бiр)ка". та затвердженого рiшеllням 47 cecii Бере]анськоi
Micbкo'' ради Ки'iвськоi областi 8 смикання вiд 04, l L2022 року Nа lбЗ, роrlозицiя ПОКУПtЦ, яким
подано l]айвищу цiIlову пропозицilо, щодо цiни проrrажу Об'скT,а llриваl,изацii сl,ановить 8 000 555 (вiсiпl
N{irIьйонiв п'ятсот п'ятдесят п'ять) гривеtiь 00 копiйок, (без урахування Пl]L}),

l,7, tliHa прода]ку С)б'€кl,а прива,гизацii', шляхом викупу l IОКУПЦDМ, яким пода}lо найвишу Uillosy
пропозиtliю на аукцjонi в елеклроннiй формi. становиl'ь 8 000 555 (Biciм мiльйонiв л'ятсот п'ят!есят
п'я,гь) лривеllь 00 копiйок,

1,8. УказаIlий в цьоrvу Договорi Об'скта приваrизацi'i продано за l] 000 555 (BiciМ мiJ]ьйолiв п'ягсоl,
ll'rl)Lеся] п'яl,ь) l,ривень 00 копiйок. чlляхоiчl викул], IloKytIIlEM. якиtl lloлJHo наЙвицl) liilloB)
пр,,п,,,и.riю на alKuioHi " с,tекtронн.и r|, prti

2. Порядок роrрАхункiв:lд прuлбдняй Об'скr, xprtв' l пJАцii
2,1, За придбаllий Об'€кт привтгизацii [IОКУПL]l{Ь спJlаr,ив (BHic) tIРОД(АЦIО, у повно\1} обсязi,

8000 555 (BiciM мi,lьйонiв п'ятсот п'ятдеся,г п'ять) гривепь 00 копiйок, до лiцписання liL

Llотарiмьного посвiдчення цього Договору у вiдповiдвостi до норм та у формi визllаченjй чинllим
законодавством! що лiдтвердку€ться довiдl(оlо. виданою Фiнансовим управлiнням виконавчого Koчilel}
Березанськоi vicbKoi рали 28,l l,2022 року Nа 5;0,

Я. ПРUДАВtЦЬ, своiv r,i rr и.оч lli l Lи\| J^lов^г)^м lli,llBep,l,],)RJ прове,]еllliя l, cIopt,lilj
lК)КУllЦЯ повного розрахунку за проданий Об'(кl,а Ilриватизацii ']а вiлсуl,нiсl,ь tцоло нього бчль-яклх
претеlIзiЙ фillаlIсового характеру.

3. Передача Об'€к,га привilтпзацii. Право власпостi
З,l, СТОРОНИ домовилися, що передача О6'екта llриваl,изацii ПРОДАВЦЕМ i прийняп,я йоц)

ПОt(УПLlЕМ засвiдчусться актом прийоNIу-лередачi. який пiдписусться СТОРОНАМИ,га
балансоугриплувачем i скрill:rюс,гься Тх lrечатками (]а наяsнос,l,i).

З,З, Право во,]lолiння. корисl,ування l,a ро]порядrrеll}lя Об'скlOм привrlизацi]' пере\ilJиlь l,j
l l()iiyl t] lrl llic.]1rl сlUlа,t,и в IloBHoM)' обся ri цillll проiltl)ку (.)б'.кlа lrрива I изацiТ ра]оrv з He!c],oiiKolo (у разj'i Hapa\yllaяHr) та лер)I(авноi peccl])al(ii в усl,аl]оRлеllоNl} :]aKolloNI порядк\, лрава Bjlaclloc,гi на llридбаl]ий
()б'скг приваrизацii,

Право власнос,гi на Об'скr Ilрйваlиjацii rriдляrас держсвнiи реtсlрацii в Лержавному pe.с,rpi

речоltих прав на ,lepyxoMe майпо,
4. Обов'язкл r,a права С,rорiн

4.1. Кожп8 СТОРОНА зобов'язу(:гься виконувати обов'язки, IIоruIаленi на Hei ДоI'овором. сприяlи
il]DIiй CI'OPOHI у викоtlаняi i']' обов'чзкiв i мас право виiltrlJги ljiд iншоi СТОРОНИ виконання
наjlех(ним чивом i']' обов'язкiв,

'1,2. Cl'OPoHA, яка поруши,llа взя,гi вiлrrовiлн(l до логовор) зобов'язанн{ rluвинна 1сlнlги ri
порушеlпIя.

4,З, llРОДДВЁЦЬ мае праао вимагати1 а IlОКУIlБЦЬ зобов'язаний надавати iнформацiю та
докумеm,и. необхiднi для перевiрки cтaнy виконання ПОКУПl]ЕМ зобов'язань, sизначевих Договором,
вiдлOsiдlп, дl, чиllllоlо 1акоllодавс l lli Укра]l,и,

4 4, llОКУПЕЦЬ визlIачас уNlоRи поJli!гlьl,U()i експлуатацii Об'€кта приRатизацii на власний розсуд,
5. Обов'я]кх Покупця

j l, l l()l{y] ll]tlb зобов'яlаний:
- ) 1rсl,аноR.lIсllий Логовором c,l)oK 1а Br.LtloRi]lllo,,1(l l]иNlог чиlllюго закоl]lrдап(тва (п,lаlиlll llill\

пPollarry Об'ск,lа прива,гизацii;

) в(lанов.lений Доlовором clpoli la вlJllовIднU дU ви\l0| ,|и|,н\||,, ]f,K,)tlulaBilbn llрllиl,яIJ
()б'i,кl привilиlа_ril la rKt,rr,t прийrlм}-перелачi:

- Ilмеr(пим чином виконувати обов'язки, покпаденi на нього ци]!l Договором. та спппяrи iнlj]iЙ
c]'I'OPoHI у виконаннi i']' обов'язкiв,

, Ila викоlIаIl!Iя ylvloB продllIry о6'скта приватизацii, згiдяо рiшення 44 cecij БерезаlIськоТ Micbкoi
Llали l{иiвсько'i облас,lj 8 скликання вiд 07, ] 0,2022 року Nq l46 "I lpo заl,вердження умов пролФку о6'скга
rtалоi приваt и,o,1ii". ПОIryПГЦЬ lобпs'я lаний:

]) зберегти профiль дiяльностi об'(кта соUiмьно-культ)рного при]начення;
2\ пгоtяtоv l0 |)обочих дlliв ,l лаlи }Klla!eHH, лоlовор} к)пiвлi-продаж) B1,1lUKU_l)Billи

бмансоутримувачу об'екта rvалоi приватизацii вirr,чiлу кульryри БерезаtlсLкоi мiськоi ради, Kt,tl
еДРПОУ 44l40374, на рахунок М UА69820]7203I429]00520З156587, баяк: 

'1ер)кказначейська 

слуr(ба
Украiни м. Киiв, МФО 820l72, вид,rгки на olllary посJIуг lоридичних осiб, пов'язаних iз злiйсненllям
заходiв з приватизацiТ об'екта, а оаме. видатки lla оjLlа,lу'посл}г з проведеяня оцiнки об'€fiir
привати]ацii в cyNli 2000.00 r рн. (двi ,rисячi l,риsеllь 00 копiйок), ajer llЛl]l



з) протягом 30 днiв З дня дсржавноi рсестрацii права власностi на об'ект приватизацii зверн)дися
до орrану мiсцсвоi.о самоврядування з клопотанням про передачу йому у влас;iсть або кори;ЙаIrяя
зсмельfiоi дillянки, на якiй розташоваllий об'скт, цо нмежить йому на rpaBi власностi,l порялку,
передбачсному статтями l18, 123 або l28 ЗемелъноIо кодексу Украiки.

6. Обов'язкш Продавця
6, l, ПРОДАВВЦЬ зобов'язаний:
_ передати ПОКУПЦЮ Об'€кт приватизацii за актом приЙому-передачi у встановлениЙ

Доrовором сток та вИповiдпо до вимоr. чинного закоЕодавства;
_ здiйснювати контроль за виконаllням зобов'язань та умов Договору;- повiдомляти ПОКУПЦЯ у разi несвоечасноIо вЕссення пла,tэжiв ia Об'ект приватизацii;, на вимогу ПОКУПIfЯ видати йому довiдку про повЕу оплату за Об'скт лриватизацii;
_ tl;UlежЕим чипом впкопувати обов'язки, покладснi на пього цим,Щоговором, та сприяти iншiй

CToPOHI у виконаннi 'ii обовязкiв,
7. Вiдповiдальпiсть Покупця

7.1, У разi, якщо ПОКУПЕЦЬ нс виконас умов роздiлу З цього Доrовору (вiдмовиться приЙпяти
Придбаний о6'ект), ПРОДАВВЦЬ мае право вимагати лрийпятrя .rроданоrо i)d'.*ru uр"uч-Йii uбо
порушити литаЕня про розiрвання цього Доrовору ra повернення маЙна у власнiсть Teprropiмbнoi
громади м, Березань,

7.z невикоЕмня покупцвМ обов'язкiв вiдповiдно до Договору с пiлставою для розlрвання
цьоIо Договору у порядку, встаЕовлепому чинним законодавством Укр;iЪи,
. 7,З, У випалку розiрвання цього Договору з вини ПОКУПЦЯ, покупЕцЬ зобов'язаний

вiдпкодувати продАвцЮ збижи, понесенi ним внаслiдок розiрвання цього Доrовору, якi
вi.rшкодовуюlься lle,lаJleжHo вiдсплаlи нсусlойки la lleHi,

7,4, Сллата штрафних санкцiй нс звiлыш€ покупця вiл виконанпя доr.овiрпих зобов'язань в
перiод дii }'l|IoB цьоIо Договору,

7.5. сторони НеС).ть MaTepiмbпy вiдповiдмьнiсть за невиконання або нgна,тежпе виконаппя
умов цього Логовору.

7.6. покуIlЕцЬ i продАвЕцЬ звiлъняються вiд вiдповiдальпостi за повнс або часткове
ЕевиконаннЯ зобов'язапЬ по Договору, якщо воно було наслiдком дii обставип tiспереборпоi сили
(поr(ежа, повiнь, землстуý, iнше стихiЙнс лихо) або iнпrою перещкодою поза ix контролЁм: 1Еорс-мажоряi обставини).

8. Гараптii i претепзiТ
8,1, IIРО,ЩАВЕI]Ь заявляе та lapaнTyel що Об'€кт прива.lизацii нс входить до перелiку об'€ктiв, якi

не пtд'IяIають приватизацii, не € продаяим, заставленим! в орепдi (наймi) не херебува€, не знаходиться
пlд арещтом, судових слрав щодо яього немае, IIе застережснйх ПРОДАВЦВМ нелолiкiв, якi значпо
знижують цiннiсть або можливiсть використання за цiльовим призпачснням вищевказаiIого
нерухомоIО майна тrабО самовiльних псреобладнань, персlfiануванъ, добудов, перебудов,
реконсlр}кцii HeMal. а 1акож. що lехнiчнi j\арак-lсрисlики маЙна факlичllо вjдlrовrдаrоrь'rим, якi
зазначенi У технiчному паспортi. Вiлq}храний об'€кт приватизацi; вiзумьно оглянлиЙ мноюпокупцЕм. Претснзiй до пролдвцЯ щодо якiспих характеристик вiдчужуваного Об'скта
приватизацii я, ПОКУПВЦЬ не маю.

8,2, Вiлповiдно до Iнформацii з,Щержавного ресстру речових IipaB на нерухоме майво та Ре€сту
прав власносlj на нсрухоме маЙно, Дсржавного ре€сту iпотек, Сдиноло ресстру заборон uiлчуэкснн,
o6'eKTiB Hep}'(oмolo маЙна вiд 30,11,2022 року акryмьна iIIформацiя про обтяжснп", iпотски, iHrru
речювi права, подажову заставу стосовно вицезазначеного Об]екта привiтизацii вiдсутlrя, Вiдповiдно
до Iнформацii з ДРРПнНМ та PllBHt{M,l]PI, сРзВонМ вiд з0.11,2О21 року актуалыlа iнформацiя про
обтяження, iпотеки, iншi рсчовi права стосовно ПРОДАВЦЯ вiдсутня.-В ёл",rому pcecrpi Ъоржп"пiв
iIrформацiя стосовпо CTOPIH вiдсrтня.

8.3. сторонИ пiдтвердж},1оть, що воIIи не визнанi недi€здатними чи обмежено дiсздатними;
укладеняя доIоворУ вiлловiда€ ix irtTepecaM; волевиявлення е вiльним, усвiдомлеIIим i вiдповiдае i*
внlтрiшнiЙ волi; умови доIовору зрозумiлii вiдповiлаIоть реальнiЙ домов;сностi сторiя.

8,4. ПОКУПЕЦЬ стверджу€, що в шлюбi не перебува€, купус виЩезазначений об'€кт приватизацii
за особистi кошти, про Iцо викладено в заявi, змiст якоiдоведено ло вiдому ГlРОДДВlЦ до пiдr,u"апu"

ffi*
в70468

ЦЬОIО ДОГОВОРУ,



9. Ризяк вl'падковоi загпбе,'Ii Об'€кт5 прпватизsцii

9.1. Ризик випадковоi "-,b*i "О" 

-"","дковоIо 
знищення, пошкодженЕя Об'€кта прпватизацп з

*".-.у -", 
"pi-*r,o 

лосвiлчення цьоl о Логовору н_есе ПОКУtluЧ,"л_..л" 
л..

l0. Форс-мажорнl об"i""п*п (об"l'",пlrп 
"епсреборноiс _ли)

I0,1, СТОРОНА звiлькясгься ",;*";;;;;;-;;; Л",ч*i"_l..,: (або} чинниv в YKpai'i

законодавством вiдпо"iд-""о",i 
"u 

uopy-**" До,о"ору, якrцо СТОРОНА доведс, що таке порупIевпя

Н;;;;;;;;;ii4,iрЪ-"ч*ор"* оdй"", u"nn"in"* у цьому Договорi та за умови, що яаставня

rакич обсlавин засвцчено у виlначеному цим Доlовором порядку,
'""' 

i0:;, ;; Ъ";;,;*ор*""" о6,, u"",iu"" у uoo,y )]o.'ooupi po,yMic r ься нслереборна сила,

l0,], ПiJ неперсборною силою v чiому Доrоuорi роrумiюrься бу_аь-якi налзвичайttl поаtt

зовнiшнього щодо CToPlH харак1сру, яii в;;;ЙЙi О"" Й",i cTopIH, поза iх волсю або всупсреч вол1

чи бажанIlю cToPlH, i 
"*i 

," 
"ож,ч "u 

у"ови вкиття зв{чайяих lця l\ьоIо_захолiв передбачи'ги та не

можна при всiй турботливостi * 
"oJ.rr"""i 

вiдверп}ти (упйкп}"й), вюпюqак}чи стихiйнi явиulа

,ййй *ра*,iру 1"""*,ру"ъ _li**"riжж*1;.Ёt, i.i:};"ffii^ TXff Y};#,l'i
бiологiчноло. техноIенlIоIо та антропс

обладнання, MacoBi епiдсмri, ""'"оо"" "nЙo"ii), 
обставпни сусrriльного_л)киття (вiйIrа, во€нн1 дtl,

блокади, i,ромадськi хвилювання_, npo,", ,"iopu"fr, Macoвi страйки), якi уяеможливлюlоть вйкоЕання

ёiЪЙЁДМИ u"o.o Доrовору або тимчаоово рямо перешко}lжають гакому виконанню,

10.4. СТОРОНА, пtо м*,""ip "";;;;;; 
;; боЪ"-iчжlр* "C,*"111:,:::T'""uuu 

поо,"гом 3-х днiв

з мо.nен l у iх виllикltен"" ,,".o"ouo nuo,io"", 
" 

i"i,,y СТОГdЫV rrpo наявяiс rb форс-мажорних обсrавин,

ix вплив на виконаltня цьоlО Лоr ouoi-y га 
"uou,",ony,u,,",,, 

*о пiдrверджу' факг форс-мажорllих

обставин, видавий Top,o"o-"po"ll"nou'o'ro Ilалатою Украiни, Я*що ],9цl!9i"," llисьмово повrломити

iншч СТоРоНУ про наявнiсrъ форс-м;;;р;;; ;ь","",; вIдсутня, СТОРОНА, rцо мае Haмip ослатися

lГЬ;Й;;;riЪ;,"",*,, j"d""'"""""' вжити Bcix можливих заходiв для повiдомлсння iншоi

СТОРОНИ iншим можливим спосоOом, 
нсможливiсть вйконання.-"'iо.i,Ъ"rЬiо""rенвя 

або несвосчаснс повiдомленпя олнi€i зi CTOPIH про

прийнятих за ла,,им Логовором_ з;;;,;;;;; внаслiдок лii форс-мажорних обставип, позбавляе

C]'oPoHy пDава Ilосилатися ,u oyu**y вищевказану обставину, як на пiдс1'аRу, що 3вlльняс вlд

вiдповiдаrьнос l i за невиконання,]обов'язанl
10,6, У випадку якщо фор"-"ч*ор"ii:О",u*,,rи продовж}rоться бiльш нiжб (шiсть) мiсяцiв, кожна зl

СТОРlН вправi вiдмовитrtся "iл "од-ошо,о 
викопанпя cBoix зобов'язаньлза цим Доrовором шляхом

;i;;;;-,,#;,";;;;;до мо,о ро"iрйu", У цьому випалку жодна зi CTOPIH нс мас права вlлмагати

*оiп"r"чцii "o*n""r* 
збиткiв вiл iншоi СТОРr.ОНИ, 

rrfiя спорiв

11,1, Yci спори, чо виruпuо," пр, 
""*ой"i" у""",i*iiЯ",_"*гl або у зв'язку з тлумачспням йоIо

rlоложень, вирiшуюTъся lпляхом *р""""рЪ, ф" _СJ9_ГлОНИ 
np:l1,:,y_.:o,o,o мiсяця не досягли

домовлепостi, то спiр n"p"ou","", ,чa,*чuо"ilою СТОРОНОЮ ш розlляд суду в Ilорядку, встаповлономУ

чинним законолавством УкраiЕи,
l2, Змiни умов Договор5 та йоr о розiрвянл_я, ,

12,1. Умови ,Щоговору """" oo,,u1""",-,iб"""'"-"-'"*y ,",у о", bToPtH i лrожуть бlти змiпенi лише

au 
"aua"noro 

aaооЬо чiдЙiдяо ло чинно,о заководавстRа Украiни,

l2.2. Bci змiпи та доповнепЕя до ц"о,о До,о"ору оформлюютъся 
_ 
дода,гковими договорами,

здiйснюю,гься в письМовiй формi, nirц",uro,o ,офi,,",йу посвiдченпю та у випалках, передбачених

laKoнov. державнiй ре, с Фацii,^" 
';,; 

fi ;;;;;;;"iJi Ь СТОГtН До,оuiр може бри розiрвано або визнапо пелiйсним, у тому числt

за рiшенняМ суду, у разi rr"u"*oIrun,i'i*пrJ,o СТоfонёrю- зобов'Язапь, передбачених ,Щоrовором, у

"u,'*u""*, 
aaро*"Ъбо 

"изнано 
недiйсним за Diulенням cvJy,

l2,4, У разi розiрванпя " "r"";;;;;";; Д""Ьру у зв'язку_,з_ н€викопавtшм ПОКУПЦВМ

договiрttих зобов'язаНь Об'ект приватизiцii пiл,"iu" no""pn"unro у власнiсть територiальноi Iромади м,

lЗ. Виключпi умови лля ро}iрвання Доlовору

lЗ, L Виключними умоваvи ро]iрваtня ДOговор} l :

1з,1,1, невиконапня у"о" npouu*| Й',п'ч'пр"uu,"зuцii, зобов'язань покупця, визначеЕих

ДоIовором, у встановлепйй таким договором с,rрок,
' ' 

13,1.z. Подаппя ортану приватизацii неIlравдивих вlдомостеи,

lЗ,l,З, Сплата за Об'ект привамзацii кош,гiв, отриманих з порушенням вимог законодавства

Украiни, яке реryлюе вiдносини у 

-"ЪЙ]--,"""ЬЬ^"" 'n",*i"u"ii (1,1y1l1"ню) доходiв, одсрll(аних

злочияпйМ пrrлхом, фiнмсуваН'о ,-"рЪр""У та фirlаясувапню розповýюдженпя зброi масового

зяишеllня.

!



l4. Вятратп
l4,1, Bci витрати, пов'язанi з укJIадснвям цьоIо Доrовору, його нотарiмьним посвiдченням,

ре€страцi€ю та виконанням, бере на себе ПОКУПЕlФ,
15.,Щодатковi умовп

l5.1, СТОРОНИ свiдчать, цо у TeKcTi цьото доrовору зафiксовано Bci icToTHi умови, що
стос}aютъся купiвJIiпродажу Об'€кта приватизацii. Будь_якi попередlri домовленостi, якl ма,,iи мiсце до
}тлалення цього договору i не вiдображепi у йоIо TeKcTi, liiсля пiдписання договору Ее матим}ть
правового зваченIlll.

15,2, СТОРОНАМ Hoтapiycoм роз'яснеllо зMicT ст. 27 Закону Украiни (Про Hoтapiaт" лро те, шо
Hoтapiyc пе несс вiлповiдмьностi у разi, яклlо особа, яка звернулася до Hoтapiyca за вчиllенI!ям
HoTapiмbнoi дii: пода,,rа неправдиву iнформацiю щоло будь-якого питапня, повlязаного iз вчиненням
нотарiаБноi дii; лодала недiйсlli тrабо пiдробленi локументи; це заявила, про вiдс}тнiсть чи наявяiсть
осiб, прав чи iHтepeciB яких можс стосуватися нотарjапыlа дiя, за вчинснням якоi звернулася особа,

l5.2. Правовi наслiдки укладення доювору к}'Iliвлi-пролажу, змiст ст, ст. l82, 203, 210,229,2З0,
2З|, 2ЗЗ, zЗ4, 2З5, 2З6, ЗЗ4, З 56, З7З_З78, 6|'7, 625, 655, 65'7, 659, 660, 662, 668 Цивiльноrо кодексу
УкраiЪи, ст. 15 Закопу Украiни (Про прйватизацiю державноIо i комунаJlьного майна), ст, ст. l90, 2l2
Кримiнмъного кодексу Украiни, Закону УкраiЪи "Про санкцii", нам, СТОРОНАМ, пoтapiycoМ

15,3, Ми, ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ, стверлжу€мо1 що володiемо yKpaiHObKoIo MOBolo, цо лаlо
нам можливiсть прочита,lи проект цъоIо ДоIовору та правильно зрозумiти Йоrо c}.тllicTb, також
змвJIя€мо про вiдс)лнiсть заперечепь щодо кохноi iз умов цього Договору.

15,4. I]сй доrовiр складепо i посвjдчено в трьох примiрltиках, один з яких заJlиша€ться на
зберirаппi у справах приватного Hoтapiyca БроварськоIо районного нотарiаJIыIого окр}ту КиiЪськоi
областi. Тищснка LB,. а два itlщих видаються СТОРОНДМ.

6. ПoвIli юридичнi адреси та пiдпяси Сторiп

Продsвець:
Б ЕР ЕЗДНС ЬКА М]С ЪКА РАДА

ПQ]купець:
кбс юмо в l, Ер гl й волод и ми ров LI1],

рс€страцiЙниЙ помер облiковоi картки
платника податкiв З689208917.
Адреса за мiсцем реестрацii:
м. Черкаси, вул. БiIуча, буд, 28,
Черкась(а область,

киiЪська область, yкpaiнa, тридцятого листопада лвl тисячl

l,]],, приватним Hoтapiycoм БроварсьI(ото раЙояпого

! Ъ':

нсв
в70469

киiвськоi оБ]lдстI
йеrггифiкачj fuшсJ фд: ]
мiсцезна"tодженЫ: 07
киiвсъка
вул, Героiв

&1ч

fl}IiliМffi
ý

MicTo
двадцять другого

Особи громадян, якi пiдписали доrовiр, BcTaHoBrreHo, iX дiсздатrriсть, а також правоздатвiсть,
дiездатяiсть Березанськоi Micbкoi ради Киiвськоi ii представника i Еалежнiсть
Бсрезанськiй киiвськоi областi

IJивiльного
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захист вiд пiдробленнябffiя@-iйЕ:tйWýЕl
MlHlcTEPcTBo юстицl[ укрАlни

лiдrяrас

булiвлi перевiрево,


