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Бородайку Костянтину

на Ваш запит про надання публiчноi iнформацiт щодо надання копiй

документiв виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoT Ради повiдомляс

наступне:

згiдно зi статтею 1 Закону Украiни < llpo доступ до пуOлlчно1

iнформачii>  публiчна iнформацiя  це вiдображена та задокументована будь
1 Закону Украiни uПро доступ до публiчноТ

якими засобами та на будьяких носiях iнформацiя, що була отримана або

створена В процесi виконання суб'сктами владних повноважень своiх

обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi

iнформацiТ, визначених цим Законом.

,.щозволи на порушення благоустрою, проведення земляних робiт при

булiвництвi (прокладаннi) каналiзацiйного колектору, будiвництвi

(прокладаннi) водогону, dулiвництвi (прокладаннi) лiнiй/мереж

електроПостачанНя дО мiкрораЙону JФЗ у виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi

MicbKoi ради КиТвськоТ областi вiдсутнi.

Разом з тим виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi РаДи НаДаС

доI ryменти за перелiком:
1. Копiя договору оренди вiд 09.12.2008 зареестрованого в peecTpi За

М3860на3арк.вlприм.
2. Копiя додатку J\Ъl до рiшення 12 сесii Обухiвськоi MicbKoT ради 5

скликання J\b101 вiд 22.02.2007 на I  арк. в 1 прим.

з. Копiя витягу з .щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно

про ресстрацiю iншого речового права (реестрацiйний номер об'скта

нерухомого майна 16708826З2| | 6) на 1 арк. в 1 прим.

4. Копiя рiшення виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi раДИ ВiД

05.01 .20]7 J\ъ50 кПро погодження ТоВ кНовий дiм квартал)>  напрямку траси

прокладан} Iя водопостачання та водовiдведення для житлового комплексу з

примiщеНнямИ обслугоВуваннЯ на териТорiТ ЗгО мiкрорайону, м. Обухiв,

КиТвськоi обл.>   на 1 арк. в 1 прим.

стосовно надання копiй погоджень проектноi документацii на

булiвничтво повiдомляемо, Що згiдно частини б cTaTTi 31 Закону УкраТни

uпро регулювання мiстобудiвноi дiяльностi> . проектна документацiя на



будiвництво об'сктiв не потребус погодження державними органами,
органами мiсцевого самоврядування, Тх посадовими и, юридичними
особами, утвореними такими органами.

В зв'язку з вище зазначеним копiй пого

у виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoi ради КиТ_

Заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв

Вик. Яковлева С.Л.
тел.:50264

В.В. I fельора

вiдсутнi.
документац11
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м. Обухiв "09"грудня 2008р.

Ми' що нижчепiдгIисалися: Виконав.rий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi рали,
iдентифiкацiйrrий код 04362680, юридиI Iна адреса: м. Обухiв, вул. Киiвсuпа, бу.,i, 10,
обу< iвського району, Киiвськоi облаотi, в особi Обlхiвського мiського голOви Мельника
володимира Олександровича, який зареестрований та мешкас за адресою: м. Обухiв, RyJl.
Лукавиця' бул. 67, що дiс на пiдставi ЗаконУ Украiни u Про мiсцевЪ самоврядУвання)), i}
подальшому "орендодавець", з однiсi сторони, та Товариство з обмежен< lкl
Вiдповiдальнiс,гю < Гараздiнlзес,rбул Обухiв> , код СДрПоу 35470i43, юридична адреса: м.
Обухiв, вул. Миру, буд. 9А, в особi директора I ] iтllика оllега МирославоI ]иI Iа,
iдентифiкацiйний номер 29969210з8, мешка() за адресоЮ: м, Киiв, вул. МикiЛI lСI> Кp *

Бо,ганi,lна, буl,, 14, кв, 22, який лiе на пiдставi Статуту, в подальшому " Орендар .., 
з друI .оТ

сторони, уклаJIи цей догсlвiр про наступне:
i.J ] l ] : ; / l
l.i ' '' 1. Предмет договору

1.1. ОренДодавецЬ на пiдстаВi рiшення NЪ 288  3З cecii  У скликання вiл
2з.10.2008 року нада€ в орецду, а Оренлар rrриймас у строкове платне користуваFI I Iя
земельнудiлянку t lлощек) 4,9894 r.апiд за
будовУ баг,ат,окваРтирнимИ булинкамИ I IокращеногО планування з вбудованими
примiщеннями громадськоI ,о призначення ts м. Обу< iв, на територii мiкрорайону М З

1.2,/ { оговiр вчинясться за актом приймання  передачi об'екта ор.пд". Кадас.гровий
номер земельноi дiлянки 322З\1 0 100:01 :01 7:0004

1,3. НОРмативна грошова оцiнка земельноi дiлянки за J,,lb 05_08/4318 вiл lз
листоI Iада 2008 рокУ сl,ановить  |  197 637 (одилl мiльйон сто дев'яносто ciM тисяI I
lпicTcoT трилцять ciM ) гривеllь 67 коп.

1,4, Земельна дiлянка, яка передасl,Lся В оренду, недо.ltiк iв, I I1O М()ЖУ1.1)
переI I I коджати iТ ефективнtlму використан} Iк), немас .

2.CтpoK дiТ договору
2,1, / { оговiр укладено на 10poKiB,

2.2. Пlсля закiнчення ст,року ; tогсlвору Орендар мас переважне право поновJIення його на
новий строк, У цьому разi ()регrдар trовинен lte пiзнiше нiж за 30 днiв до закiн.tення c.I .pOKy

лii договсlРу повiдоми,ги письмово Оренлолавця про HaMip продовжити йогtl дiкl.
J.Орендна плата

3,1, Орендна пла,га за кориOтуванtIя земеJIьноIо дiлянкою встановлеFIа зt,iдttо
рiшення Jф 101  l2 cecii *  У скликання вiД 22.о2.20о7 року "Про оренлну пла,tу за : ] eMJI Io
на територii ОбухiвськЬi мiськоi ради ".

3.2, Розмiр щорiчноi орендноi плати за користування земельну дiлянку протягом
365 днiв вiд дати укладання угоди *  З О^ , склалас З5 929 (трЙдцять п'ять тисяч лев'я,l,со,l.
двадцят,Ь леrз'ять) гривенL 13 коп., гI iслЯ спJIинУ цоЬ.О TepMiHY  5,5 0/о, СКЛаДаС:
б 587 007 (шiсть мi.lrьйонiв поятсот вiсiмдесят ciM тися.t ciM) гривень 18 коп.

З.3, Оренд(на плата спjIачуеться щорi.tнсl в рiвних частинах. Розмiр рiчноi орендrтоi
пJIати ви:} наI Iасться в додt} ,гку No 1 " РозрахунOк розмiру орендноi п,тtати : ]а земе;tl,tt i
дiлянtси K()MyHiUIbHoi rзласностi, грошова оцiнка яких проведена cTaI { oM на 02 березня
200l року".

З.4, Орендна плата сплачуеться з урахуванням iндексу iнфляцii, Обчисленltя
розмiрУ оренлноi платИ за земельнi дiлянки комунальноI  власнос,гi здiйснюс:.t.r,ся
Ореrlдареп,r З урахуваrIням iх цiльовсlг,tl I Iризнitчення ,га коефiцiентiв iндексацiТ,

l(оговIр ()рЕ} Iди .с, ..,
,i| ' ,| ,."'',,

ом за_затРердженимИ Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни формами, щсl
lа4ання"5боЪцлiни yN{ oB договору оренди чи продовження його
еЩuiснтIв_[Фексацii, Орендар стаI Iом на 01 сiчня самостiйно

a)

/

tsизначен

запов

в TepMi подас на
земельнi
а с,ганомдiltянки кOмуI IальноТ власностi]норlrат[ I I } на гр

дii. у



I  плата,сплачусться Орендарек а г8ЕЕщDввй безготiвковiй формi за

базовrй податковий (звiтний) перiод, який _rgЕsýffiйg @!iЕЕ{ 5арцо} цI  року,

З.6. Орен,шrа плата за земельну лiлянк5'ýgJgryS'еiЁл Режтагеч 
починаючи з дня

реестрашii договору оренди, , ,, : , l

3.7. Розмiр Ьренлноi плати переглядаеться С@ у рзi:
3 . 7, 1 . Змirш Fl{  ов го сподарюв ан ня, п ередбачеffi . IЁшfш8gрýш;

3,7.2.Змiпи розмiрiв ..r.пuпо.о податh0, яiр.ш* rqсqн цi_н, тарифiв, змiлtи

коефiчiснтiв iндексацii. визначеI tих законодавствf,).t :

3.7.3.Погiршення стану орендованоi зелrе:ъr:яз{  :длш ffi з вffни Орендаря, щtl

пiлтверлжеЕо док\аt ентам и ;

з .7 .4.В iншгх випадках, передбачених закOтrфý_

4.Умови використання зе} Iёхьd' $лшlr'rш

4.1. Зелrе.ьна дiлянка I Iередасться в ореЕз} " ýЦ забlшову багатокваРТИРНИМИ

будинками покрягценого планування з вбу]sж@@ ýрш,лiwввяttи громадського

прr.пu".пI lя в } I . Обlхiв, мiкрорайон Ns 3

4,2. Цiльове призначення земельноТ дiцш;;Е: щiý зФlзову багатоквартирними

будинками поtr?ашеного планування з Вб.yfсlаЕ* FтпlпtФ 
: ,щ{ iffiшяпrи 

громадського

прr.пur."I lя в \ { , Обlхiв, r"riкрораЙон Ns 3

4.з, Умови збереження стану об'екта ope'j*  зе,п*  шв Орвларя,

Суб ор еrrда з емельЕ оТ дLтпшrць

5.1. Пере.rача зе\ IелЬпоТ лiп""* и ts оренд, j j* JEýi:FJтъдя з рвзробленн,шл технiчноТ

документацiТ i. ,..rrе} ;строю по змilлi землекорI i; I ,:Jýз ш,жзiеъ,Е} " : r,T,* lK1" Органiзаuiя

розроблення TexHi.шroi докумеrIтацiт земельноi iэ8з,? i вштртп, пов'язанi з цим,

покладаIоться на Оренlаря, q __

5.2. ПереЛu"u ...i.nbHoT дiляНки Оренларrз rФсШвстжя 1, 7 ленНий строк пlсля

державноiресстрачiiЦъогоДоГоВорУЗаактоМiiпрЙ* шшя.п,ерпе:ачi'
5.3. ОренЛоваЕа зе} lельна дiлянка або ii чзсrшэ шý&е шеIЕдаватися орендарем у

суборенду бЪз зrtirш цiлыlвого призначеЕ.: i am:E{ lФD за пI lсьмовою згодою

Ореrlдодавця. YltoBlr договору суборенди. зе} [€.ъп* Т зLтящш пtэвlrннi обмежуватися

умовами договор),оренди земельнсli дiiянки i не сlтеrеwтв йоъя1',

5,4. ПлатаЪа Ъуборенду I le може перевищъага * рн_ввI

5.5. / { оговiр суборенди земельноТ дiлянкл Ei_arýEЁ sержаввiй ресстрацii,

6. Умови повернення з е} { е_rь gсй :Lrянкп

6,1. Пiсllя прип} Iнення дii договiiру Орен:ар, гsверта€ Оревлолавцевi земельну

дiлягrку у cTaHi, ,r. .'iр.олrу шорiвrlяl{ о з тим, у яко\q, з,lI  о:ер;ёзв il в орендУ,

6.2.оренлоДаВецъуразiгtогiрtlIеннякорис} шiеI IоренДоваttоiземелыlоТ
дi;rянкИ nou'"runr" iз зьiiною ii стапу, мас право Ез вlтп,{ одваЕня збиткiв у розмiрi,

визначенОму с,гороналtи. Якщо сторошами не досЕЕ} тс}  згв3т{  пр розлtiр вiдшкодування

збиткiв, спiр розв'язусться у судовому порядку ,

6.3. 
 
Здiйсненi Оренларем без згоди

орендованоi земельнот дiлянки, якi немt)жливо

Орв:езввп,я вliтрати на полiпшенttя

uiror,p* nrrr*  без заподiяння tпколи цiй

дiлянцi, не пiдлягають вiдшкодуванI Iю, _.:^  _лл;
6,4.орендарМасI IраВоI IавiltшкоДУванкязбгпiiв.запоДiянихВнаслчIок

невиконан* " tiрa"лЬдавцеNl зобоtз' язань, передбачеЕIг( Е} в{ ,]огOворо} I ,

Зби,гками вва?I iаютъся :

 фактичнi втрати яких Орендар зазнав в зв'язц, з ЕевI I кOЕанн,ь{  або неналежним

виконанням умов договору Орендодавцем, а тако,к BITTpaTп, жi Оренлар здiйснив або

повинен здiйснити дttя вiдновлення cBoгo порушеного прам, 
_: _л_л__._.

.ДохоДи,"пiореплармiгбиреа.ltыlоотрIL\ { атпвразiЕатежноГоВиконаI { нЯ
Оренлолавцем ylv{ oB договору , 

,
7. обмежеiirrя (обтЯженнЯ ) щодО впкоршсТаЕня зелrецьноi дiлянки

7.1.НаземелЬнУдiлiянкУ,якапереДасТ.ЬсяВоренд,чЕе} { аеобмежень(обтяжень)з
бОКУ TPeTix ОСiб' 

8. I llmi права та обов,язкlr

8.1, Орендодавець мас право вимагати вiд Оренларя :

] i

h



_ використання земельноТ дi,ltянки за цiльовим призначенням згiдно З ДоГоВороМ

оренди ;

 д0l,римаI { ня еколог,i.Iноi безпеки землекористуваI ]нrI  та : ] араження родючостl
rрунтiв, додержання деря(авних cTaн/ lapTiB, норм i прави.lt у тому числi мiсцевих правил

забудови населених пунктiв;
 I l0тримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон

санiтарноi охорони, caHiTapHcl  захисних зон, : loн особливого режиму використання

: ] емель та територiй, яtсi особливо охороняIоться;

 0во€]LIасного l] неоення орендноi плаr,и;

 пiltтримання благоуст,рок) I { a наданtЙ земельнtЙ д(lлянцl ,га прилеглих ло них

земельниХ дiлянках, якlцО вони не зI lаходя,гьСя у tsласнОстi , корис,гуваннi iнших оуб'сктiв

господарювання.
8,2. Орендодавець зобов'язаний:

 передати в користування земельну дiлянlсу у cTaHi , цо вiдповiдае умовам договору

оренди ;

 не вLIиняти дiй, якi б переlпкоджаJIи Оренларевi користуватися оре} Iдованою

земельноI tl дiлянкоlо ;

 попере/ (ити Оренларя про особ;Iивi властивOстi та недолiки земеJIьноТ дiлянки , якi

в проlдесi ii використання можу,гь спричинити екологiчно небе:зпечнi наслiдки для

дсlвкiлля або призвести до погiршення стану самого об'екта оренди .

8.З. ()рендар земельноiдiлянки мае право :

 використовувати орендоваI { у : ] емельну лiлянку в

ДОГОIJОРУ

 самtlс,гiйно господарIовати Ha:]eмjll з дотриманням

 отримувати продукI { iю i дохо:tи ;

 здiйснювати в усl,ановленому : } аконодаRством порядку за письмовоЮ згодоЮ

оренлолавuя булiвництво водогосподарOьких споруд та мелiоративних систем ;

_ передавати орендовану земельну дiлянку в суборенлУ беЗ ЗМiНИ ЦiЛЬОВОГО

призначення :за письмовок) згодою з Оренлолавцем. fiоговiр суборенли пiдлягае

лержавнiй ресстрачiI .
8.4. Орендар земельноi дiлянки зоб.сlв'язаний:

 приступати до використання земельноi дiлянки в строки, встановленl договором

оренди землi , заресстрованим в устаI rовленому : ] аконом порядку;

 дотримуватися режиму викорис,гання земель природно  заповlдFIого та lншого

природоохоронного призначення , 0здоровчого , ресстрацiйного та iсторико  культурного

признаlIення ;

 У десятиденний строк пiсля державнот рес:страчiт договору оренди земельноl

дiлянки надати копiю договору вi.цповiдному органу дерrкавноi пола[ ковоi служби;

 самостiйно обчислювати суму oренднсli плати щороку стаI Iом на 1 сiчня i до 1

лIотого поточного року подати вiдпtlвiдному . органу державноi податковоi служби за

мiсцезнаходrп."пr, зъмельноi дiлянки податкову декларацiю на поточний pik за

формокl, встановленою центральним податкоl]им органом, з розбивкою рiчноi суми

pi* n""" частками за мiсяцями. Полання такоi деклараuii звiльняе вiд обов'язку подання

rцомi сяrlних декларацiй.
 забезпечити нzшежний санiтарний стан та чистоту в радiусi 10 м на прилеглiй

територii до об'скту оренди та вс1аЕовити бiля нього урни для смiття.

до 01 березня поточного року подати на затвердження MicbKoT рпдИ " Р< lзрахуноК

розмiрУ ор.rrдrЬТ платИ за земельнi дiлянки комунальноТ власностi, грошlова оцiнка яких

проведена станом на 02 березня 2001 року ".

9. Ризик випадкового знишIення або пошколження об'екта оренди

9.1. Ризик випадково1о знипlення або по1I I кодя{ ення об'ск,га оренди чи його

LIаотини rrece орендар.
10.С,грахування об'скта ореI Iди

10.1. згiдно з цим договором об'скт оренли не пiдлягас сТрахУВаННЮ На ВеСЬ

перiо.ш дiI  цього договору .

t1iлях передбачених п.1 i п,4

умоts договору оренди землi ;



11. Змiна умов логOвор\  i щ furо: fr
1 1.1. Зrriна } мов договору здiйснюсться з lmхшiшесшffi dФýs&{ i ýl взасN,IНОЮ ЗГОДОЮ

cTopiH. У разi недосягнення згоди щодо зrtiг.; i } ,} sё8" ýшm8ФФ cвip розв'язуетьоя у

судовоI \ Iч поряJк\ ,.

l1,2. Дiя.]огоtsору I Iрипинясl,ься у раз1 :

11.2.1.Закiнчення с,гроку, на який його б".: ,:  1,f: iзjвЁ:,"

11.2.2.Придбання OpeH.I tapeM земельноТ : : : ;* r; ;m, т з;ы; iгь ( з дати дер} кавноi

реестрачii Акryна право власнсlстi на землкl) : 
11.2.3.Вшцтrу земельноТ дiлянки L;  : ] ,:Effir зот7rеб або примусOвOго

вiдчуження зелtельноi д{ iлянки з мотивiз сз* вiтьла* i aa:бxiTrocTi в порядку

встановлено} fу законодавством ;

1 1.2.4.Лiквiдацii } oридиtlнOi особи  OpeH:.: l;  .

1 1.3. Договiр приtrиня(] ться також в iнrшrч 1г: : '"i:  :квезбачеhlrх законом ,

l1.4. дiя договору припинягlься шлжоrt : : : : : ,х,} lгЕi:5fiя зЕI  :

1 1.4.1.Взасlшою згодою K:TopiH ;

11,4.2.РiШеннJIМ суду на вимогУ сlднiеi iэ стtрЬ вчд,qiтOХ невиконаннЯ другок)

стороною обов'язкiв. передба.tених договоро} { . тt ,qя,дrттт.ък ВIШаJКОВОГО ЗНИЩеННЯ ,

поIпкодженнJI  оренДованоТ земельноi дiлягtки, яiiе : ,стФтм l} ёт€ш(о.liкас li використаннк) ,

та у ви11адк), неподаI lнЯ " РозрахУлтку розrлi: ,. r'raё.trEC'lТ ILlaTI i за зе} Iельнi дiлянки

комунальНоi вцасноСтi . грtlшсlВа otI iHKa якИх I IDс': .; :Ёi Jга;} lц на t} ]  березня 2001 року ".

1 1.5. Розiрвання договору орендI I  :  i{ ,__ з ,t.} З{ iýt"TLrР0liнbo} { ), поряllку не

допускаеться .

1 1.6. В разi припинення абrl розiрвання
орендна плата не повертасться .

..: i,!ri3\ , Bile{ eHa на rtайбутнiй перitlдц

12.Вiлповiда.rьнiстЬ cTopiH : } а I IевикOнання аiив неяат€".,ьне вI lконання д()говору

| 2,L За невI I конаннЯ абО неналеж(не эиi; ._1ЕlЁнЯ ] огOвору с,горони несуть

вiдповiдальнiсть вiдповiдrtо дlо закону ,га ць()го _] l] l]  _ ] ,,] ""

| 2.2.У вI Iпадк)' цесtsоеLIаOНого..внесеНня ог,Ёf,i ь:зпl, на cy} Iy боргу (вклкlчак1,1и

суму Iштрафнrх санкцiй за ix наявностi ) нарахо9iгтъся riенJI  iз розрахунку 120 вiдсоr,кirз

piur"*  оълiковоi ставки Нацiонального банку } 'Kp:: ; ; : l. : iючоТ на JeHb виrIикнення таког()

пuдurпоuого борry, або на день його (його часI !чЕ l I т{ .,1га{ Еення. заJIежно вiд того, яка : ]

веJIичин 1аких стаtsок с бi.тt шсltо, за кожний кtt_,lен:зряlй _] ,ень прострочення у його сплатi,

шIо tsстаI { овлеI { о пп.. 1б.4.1 I I . 16.4 ст. 1б Закоч,. } ': ;BaTHlI  "Про порядок погашення

зобов'язань п:rатнllк iв податкiтl переД бtолхtе,галtli rэ fiэ; i; ,aвBI i} { I {  цi.цьовими фондами".

12.З, За зелtе.тьнi дi.rlяtлки, tцо викорИотоl] \ } _,тьaя не зз цi.тьовим призна(Iенням та з

порушенням зе} Iе.] тьtIого законодавства, рiчна ог,еýjче пiата за землю збiльпlусться в

п'ятикратноitt1' розлriрi. За фактом таких,пор),шеЕь сi.Е} аfаrоться вiдповiднi про,гtlкtlли

згiдно iз чинниrt законодавстl} ом УкраТни,

13.Особ.пиtli yпtoBlt

1з,l. У разi. якшсl в t lерiод / t ii цьilгсl лоIовор}  fT1:1Tb прlI lYtнятi законодавчi Ак,ги

УкраТни, якi зlr,t iнюютЬ. абсl супереча,I ,Ь ),_\ loBa] .t JогOвор)', сторони керуються

законодаtsчими дктаuIл Украiни з / { ня набрання нIпцi члtнностi та зобов'язанi в мiоя,lний

TepMiH внести змiни в догсlвiр вiдповiдно до законо.]аtsства.

1з.2.у разi збi.rrьшення вiдпtlвiдно до Заксlнiв \ 'KpaiHli розrriру земельноГо полtl,гку)

вiдповiднО збiльшуеться розмiр орендноТ пJIаI ,LI  з .] ня набрання ,lинностi Заксlну, яким

збiльшусться земельний пода,гок.

1 4.Прикiнцевi полоiкення

14.1. I Iей дtlговiр набирас .] инностi пiсля пi:пI Iсання сторонами та його державноt

peecT,parliT

l4,2. Цей договiр ),кладено t]  трьох примiрнlrках що маютЬ однаковУ юридиtl} lУ

сиJIу, один iз яких aпu* Ьдrr6ся в Оренларя , другилi в Оренлодавця, третiй  в органi , який

провiв його2tержавну реес,грачiю  КиТвськil регitlна.rьrrа фiлiя центру l[ ЗК



%
Орендодавець:

В uкоttавчuй комimеm Обухiвськоi'
лtiськоi'роdu

0[1700, вул. Киiвська, 10

Киiвська обл., м. Обухiв
rсод 043б2680, Банк: УЩК в Киiвськiй

15.Пiдппси та реквiзити cTopiI r:

Орендар:

I 'О В < ГаразDiнвесmбуd Обухiвлl

код СДРПОУ 35470943, кlридична адреса:

м. Обухiв, вул, Миру, буд. 9А, в особi

директора Пiтцика Олега Мирославовича,

iдентифiкацiйний номер 299 6921 0З8,

I

областi,
тел.

21018

наявна
,t,{  qо \  ;

ечатки)

Платiжнi реквiзити :

коd оdерэrувача:

llення плаmе} сч:

09 грулня 2008

,'))

мп

мЕлыIик

,Щля суб' екmiв пiOпрuемнuцькоi

diяльносmi  фiзuчнuх осiб

УДК в Обухiвсько,у.

з32| 58 l 5700450

2з5,7| 662

цеи

2008 р. за Nч

ю: м. КиТв, вул.

iчна, буд. | 4,кв.22,

Пiтцик О. М.

печатки)

,Щля суб' eKmiB пidпрuемнuцькоi

diмьносmi  юрuOuчнtм осiб

ýq} d.
* .* '.4..;лryz)

f,\
.о

Ф
.с

ý
.}о

) ост1

и

Ie

lЛ

,ь

332l88l2700450

1 3050200

договiр посвiдчено MHoIo, Мельник М.В., приватним

гo ноlарiального округу.
якi пiдписали
I ] иконавчого

tи

iB
,()

з

] i,

| я

HoTapiycoM Обухiвсь

Щоговiр
договiр встано
KoMiTeTy Обухi

Стягнуто
Приватн

,Щоговiр Киiвськоi регiона.пьноi

Фiлii цеrrтру держа

про що у .Щержавному peccTpi земель 
"urr.ro 

запис вiд

: }

в

Iи

ги

JrI

tй

У,

IM

ili

(пiдпис)

державну ресстрашiю)

I y

4и

ffi

ГУДкУ в КиiЪськiй обл..

821018

lBcbKoMv

(iнiцiали та прiзвиlце

о

у

Статугу

представникiв, перевiрено.

УкраiЪи,,Про HoTapiaT"

кадастру

/ с{ хu

уваlаl Бjlанк мiстить б

t"/ .
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вI Iтяг
з Державного реестру реI Iових прав на Hepyxo] \ Ie illайно про ресстрацiю iI Iшого реI Iового

права

Iндексний номер витягу:

!,ата, час формуваrlня:

Витяг сформовано:

Пiцстава формування
витяry:

Реестрацiйний номер
об'екта } Iерухомого
майна:

Об'ект нерухомого
майна:

Кадастровий номер:

опис об'екта:

.I | ,aTa, час державноi
peecTpauii:

Пiдстава вI lесення
запису:

Вид iншого речового
права:

l41 883949

19,10.2018l1:00:05

Прива,гний HoTapiyc Головкiна Я,В., Обухiвський районний
нотарiальний окрlт,, КиТвська обл.

заява з реt:сrрацiйtlиIчI I Iомером: З0617671, даr,а i час ресс,грацii заяви:

l6,10.201S 13: 1 1 :00, заявник: Пушеrrко Натаrriя Володимирiвна
(уповноважена особа), Кiрейчук Вя,tеслав Миколайович
(уповноважена особа)

дктуальна iнформаuiя про державну реестрацiю iншого речового Права

Номер запису про iнше речоl} е право: 28443056

Актуальна iнфорпrачiя про об'ект нерухомого майна

| 670882632l1.6

l6.10.2018 l3:1l: ,00

земельна дiлянка

з223| 1 0 1 00:0 1 :0 l 7:0004

Плоlца (га):  4.99, Щата лержавноi реес,граt{ iТ земельноi дiлянки:
30.01.20l2, орган, що здiйснив держаIJну ресстрацiю земельноi

дiлянки: УпрЬвлiння .Щержкомзему в Обухiвському районi КиiвськоТ

облас,гi

.ЩержавниЙ ресстратоР: приватний HoTapiyc Головкiнu I "1BiKTclpiBHa, Обухiвський

районний нотарiальний округ, КиТвська обл.

Пiдстава виникненIш договiр оренди, серiя та номер: 3860, виданий 09.| 2.2008, видавник:

iншого речового права: Мельlик м.в., приватний HoTapiyc Обухiвського районного
нотарlального округу

Рiшення про державну реестрацiю прав та ix обтяжень, iндексний
номер: Щ570463 вц l9.10.20l8 10:4б:43, приватний HoTapiyc

Головкiна Яна BiKTopiBHa, Обухiвський районний нотарiальний
округ, Киiвська обл.

право оренди земельноi дiлянки

Змiст, характеристика ,Щоговiр укJIадено на 10 poKiB,

iншоiо рЬчовоiо права: Строк iii:  3001,2022,з правом пролонгацii, з правом передачi в

пiднайм (суборенду)

Вiдомостi про суб'скга Qцтдчкrець: ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА КИiВСЬКОi
iншого речового права: ОБЛАСТI , код еДРПОУ: 35lбl650
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опис сlб'скта iншоt.о
речового права:

Витяг сформував:

ор ендар ;  товАриств о з оБмЕжЕчоч в цпов IдАлы{ Iс тю"новий дIм квдртдл,i ; ;  ёь;Ъ у: з547о94з
Земельна дiлянка пt9ч9ry 

_4,9900 га. Кадастровийномер:3223 1 1 0 l 00:0 1 :0l 7:000а 
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