
Додатковий договір № Д 
до інвестиційного договору від 10.08.2016р. №36 

щодо проведення реконструкції тенісних кортів на території парку «Топільче»

“ '/() “ 03 2019року м. Тернопіль

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради (надалі іменується «Сторона-1») в 
особі заступника міського голови Хімейчука Івана Сергійовича, що діє на підставі рішення 
виконавчого комітету від 11.12.2013р. №1321 «Про надання повноважень» та вимог Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Фізична особа-підприємець Цибульський Олександр Степанович (надалі іменується 
\«Сторона-2»),

Управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради (надалі іменується 
«Сторона-3»), в особі начальника управління Смика Олександра Івановича, що діє на підставі 
Положення, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 17.05.2012р. №6/21/24 та

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку 
м.Тернополя» Тернопільської міської ради (надалі іменується «Сторона-4»), в особі в.о. 
директора Лесіва Миколи Федоровича, що діє на підставі Статуту (в подальшому разом 
іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»),на підставі висновків постійних 
депутатських комісій Тернопільської міської ради з гуманітарних питань від 18.07.2019р. №5.15 
та з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 
комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 
та туризму від 22.07.2019р. №8.11, п.7 рішення Тернопільської міської ради від 24.07.2019р. 
№7/36/122, уклали даний додатковий договір (надалі - «Додатковий договір») про наступне:

1. ГІ.2.2. Договору викласти в наступній редакції: «2.2. За умови виконання Сторонами взятих 
на себе за Договором зобов’язань, після завершення робіт з реконструкції Сторона-3, 
зобов’язується вчинити дії спрямовані на набуття права власності на Об’єкт за 
Тернопільською міською радою та Стороною-2 визначивши пропорційно частину об’єкта 
інвестування, що переходить у власність територіальної громади 60% (включно з чотирма 
тенісними кортами), а у власність інвестора - 40% (адміністративні приміщення)», що буде 
складати спільну часткову власність Сторін.

2. Ч.З п.3.3 та ч.ІО п.34 Договору викласти в наступній редакції «- після завершення робіт з 
реконструкції отримати у власність частину Об’єкту відповідно до п.2.2 Договору».

3. 4.5 п.3.6. Договору викласти в наступній редакції: «-після завершення робіт з реконструкції 
вчинити усі залежні від неї необхідні дії спрямовані на набуття права власності на Об’єкт 
Тернопільською міською радою та Стороною-2 відповідно до п.2.2 даного Договору».

4. Доповнити п.3.8 частиною 6 наступного змісту: «-після завершення робіт з реконструкції 
вчинити усі залежні від неї необхідні дії спрямовані на набуття права власності на Об’єкт за 
Тернопільською міською радою та Стороною-2 відповідно до п.2.2 даного Договору».

5. Доповнити Договір п.19.8 наступного змісту: «19.8. Сторони за даним Договором 
стверджують, що повна або часткова його реалізація не є підставою для переходу права 
власності/користування земельної ділянки, зазначеної в п.п. 1.2, 1.3. Договору».

6. Сторони за Договором визначили, що Сторона-2 має пріоритетне право на використання в 
порядку, визначеному законодавством майном, вказаним в п.2.2., що становить власність 
територіальної громади.
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