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м, Кам’аненге. * / /  " № ___ 2 0 Й » к у

Кам^неька міська рад» (код Є.ДШОУ 2460416$). мішсзнаходження; майдан Петра 
КадниийвсмАТго.. 2. м, Кам'яна,ке, палаті «Орендодавець«, а особі наступника міського голови а 
питаньдаяшосгі виюжшзчих органів міськоїради Щщшярснка О.А., який уповноважиш! діяти на 
підставі рішень міської рада від 292 " І  ‘ : N 7б4-ЗЗЛП, від 30.03.2016 №1 05-0б/УЦ, :* однієї
сторони,та

ГТршштге акціонерне товариство - Дніпропетровське облесне підприємство автобуснії* 
станцій» (код ЄДРПОУ 03035491, міецезваходжекня; пул. Курчатовв, 10, м. Дніпро, падалі 
«Орендар», в особі директора Іішента Юрія Володкмїіровича. який дії на підставі Статуту 
ювариога».т іншої сторони, уклади угоду про наступне:

1 Керуючись пшіе-тями Кам'янсі і ич-ької ради під L2.07.2l) І .N".'842 ЗК \ н і  і. 23.и<і_'(М?
- 7  \  11 < і ; 2’* і і У ' - 1 •. і ч »ід прпГпііліі до пласт неї згоди кнес и зміни у

договір оренди іемельиої ділянки від 21106.2008 №10168 (державна реєстрація пряна оренди 
зстіельшї ділянки від 23.09.2015 321135777 і. .яка розташована за адресою.; проси. Свободи (проси, 
Лаіша},92Л. м. Кам’якське. загальна площа. 0.9943 та, кадастровий номер 1210400000:03:004:0087, 
дія фактичного розмішевня немягглоьої будівлі;' а саме: замість слів «публічне «реперне 
гавариспл» читати «приватне шщішврве товариство»;, виклавши пункти 2,2,. 4,1, договору в 
наст у »ній редакції:

І  2 : і.'МГ- і ■ н і •» і,.і! . • ч .і е .. <! і 11 1 11 п і , і 12., ІМ 2 .1 ~ . 111.. ■ і; ■ і, -• - Ч : '

4.1. Орендна паста вноситься -Орендарем* виключно у грошовій формі на рахунок місцевого
- > і ' і’ [ • , - і > ’ " >’■ ч .1 СЯ і і

•лі т і 1 ; ! - : ' '. . . . .  у. чи і , п і . ’ ■.
Дшпродвержикем:». та від З'Х'6.2017 Л2725-2 7Л<1! ■ Про затвердження Положений про зюряді.»: 
обчис юннн із сплати орендне; ш в  за земельні ділянки у межа* міста».

2, Ця ІОДаТКШІВ угода. £ невід’гмною частиною договору оренди ЇСМСТЬИОЇ ДІ'ШНКИ 
від 20.06.2008 К-1 Зі 62) (державна регстрація права оренди земельної ділянки лід 23,09.2015 
№1Ш Щ ,

3, Додаткова угода набуває чинкосі і з дня підписання її сторонами.
4, Додаткову угоду складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну сяду. Один т 

примірників зберігається у •‘'Орендаря», другий - у «Орендодаввд».

РЇЇКШЗІГШ ТА -ПІДПИСИ СТОРІН 

«Орендодавець» «Орендар»
1

там я ас уса міська рада ІІрАТ «Дівіпропетрейське обласне иідартметво
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ВИТЯГ
■і Державі cat о реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового

пряна

Індексний номер втяту; 
Дата, чає формування: 
Витяг сформовано:

Підстава Штормування
цитату:

9К079624
23.09.2017 16:34:12
Ас гіїфьсьа Яко Вікторівна, Деггартамекг комунальної власності, 
земельних ВІДНОСИН та реєстрації речових прав на нерухоме майно
Кам'яксшй міської ради, Дніпропетровська ойл.
заява і реєстраційним номером: 24277666, дата і час реєстрації заяви:
2 ' .09.3017 10:57:53. заявник Кімінічєнко Наталія Вападимирівиа 
(уповноважена особа)

Актуальна Інформанте ті спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речової о права
Номер запису про інше речове прано; f 13S76t7 ІСіісціяЛШШЙ розділ}
Дата, час державної 23.09..2.П 15 €9:36:04
реєстрації;
Державний реєстратор: ,Астафьева Яна Вікторівн», Днінродзсржнисмсс місько управління

юстиції, Дніпропетровська обл.
Піде гам виникнення 
іншого речового права;

Піде шва внесення
запису:

договір оренди землі, серія та номер: 10168, виданим 20.06.2008, 
■виданимк: Дніпродзсржииська міська рада Дніпропетровської 
області; додаткова угода, серія та номер: 3557, виданий 26,01.2032, 
видавши; Дкіпродзержимсші міські рада Дміпропетровської 
області; д&лдткива угода , серія та номер; 7975, виданий 1 Я,(19,2017, 
видавіте*'; Кам'яне ька міська рала
Рішення про; ержаїшу реєстрацію прав та їх об яжсте», індексний 
номер: 24871075 від 29.09.2Q15 17:05:53, Астафьгм Яма Вікторівна. 
Дніпрод чержинське міське управління1 юстиції, Днімраяетровсм» 
обд.

Вид іншого речового 
права;
Зміст, характеристик» 
іншого речового права:
Відомості про суб'єкт» 
іншого речового права:

, > * і II ІТрСі
ІНШІ речові правд:
Опис об'єкти іншого 
речового права:

право оренди земельної ділянки

Строк дії: 31 „03-2021, додаткові відомості:. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки на 03.08.2017 становить 57140833 гри.
Орендодавець; Територіальна громада м.Кам'янеьке » особі
Ком нін ьь-аї міської ради. код ЄДРПОУ: 2460*168, країна реєстрації:.
Україна
Орендар: і ІГПВАТЙІ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНИІЮГШТРОВСЬКЕ о бл а с н е  п ід п ри є м с т в о
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ"', кодСДРПОУ: 03113549, країна 
реєстрації : У країна
Орендна плата мостіться Орендарем мЬ рахунок місцевого бюджету 
у розмірі 19999,29 гри/рік без ПДВ.
Зскельяадімшазагально»® площею0,§943 ге м и  фактичного 
розміщення нежнт.тоиої будівлі, втому числі: 0.0ІОН га під будівлею;
0,0843 га піл нроходами, проїздами, площадками.

Актуальш Інформація про об'єкт нерухомого майна
Об’ ект дедхомдго земель» діяяихя
майна:
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Кшисїровнй йОИСр : 
Опис об’єкта:
Цільове призначення: 
Адреса:

Ви і яг сформував :

ГЬдпиг.

]21(МЇЮО(Ю:ОЗ:0О4:ОО87 
Площа (та): 0,0943
1 1 .6 - Землі Іншої комерційної діяльності,
Днп:р.’1І.‘ і римська ІИІ'І . м, Кзм'янське {місто ДнІпродтераіниськ), •
проспект Свободи і проспект Свободи; проспект JïemwaV, земельна 
ділянка 92А

t

crop. 2 д 2
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Інформаційна довідка 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 інформантиої 
довідки:
Дата, час формування:
І нформа ційну довідку 
сформовано:

Підстава формування 
інформаційної довідки:

Пошук в Державному 
реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:
Ресстраці йвий номер 
об'єкта нерухомого 
майна:

69389891

30.09.2016 09:29:55
Астафьева Яна Вікторівна, Департамент комунальної власності, 
земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно 
Дніпродзержинської міської ради, Дніпропетровська обл.
заява №18775510

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

746133712104

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 746133712104
об’єкта нерухомого
майна:
О б ’ єкт н ер у х о м о го 
майна:
Площа:
Адреса:

складське приміщення, об’єк т житлової нерухомості: Ні 

Загальна площа (кв.м): 72.4
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Свободи, будинок
92А

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна
Складова частина об’єкта складське приміщення , А-1 
нерухомого майна:

Актуальна інформація про право власності
Номер запису про право власності: 11536717
Дата, час державної 05. і 0.2015 11:08:35
реєстрації:
Державний реєстратор: Запорожченко Людмила Петрівна, Дніпродзержинськс міське
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Підстава виникнення 
права власності:

Підстава внесення 
запису:

Форма власності: 
Розмір частки: 
Власники:

управління юстиції, Дніпропетровська оол.
договір купівлі-продажу, складського приміщення, серія та номер: 
ВСТ № 266222, реєстр № 906, виданий 29,04,2006, видавник: 
Татарець Т.К., приватний нотаріус Дніпродзержинського міського 
нотаріального округу
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 
розділу), індексний номер: 25161828 від 09.10.2015 10:39:56, 
Запорожченко Людмила Петрівна, Дніпродзержинське міське 
управління юстиції, Дніпропетровська обл.
приватна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ", код 
ЄДРПОУ: 03113549, країна реєстрації: Україна

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні
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

Інформаційну довідку 
сформував:

Астафьева Яна Вікторівна

crop. 2 з 2
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