
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~o з~твердженНJI договору купівлі-продажу та 
ДОГОВОРІВ про BHeceHНJI змін до договору купівлі- І 
продажу вбудоваиого нежитлового приміщеННJI за 
адресою: бульвар Незалежності,2 м.Бровари 

Керуючись пунктом 30 стапі 26 Захону Украіни <<Про місцеве 

самоврядувaННJI в Україні», рішеННJIМ Броварської міської ради від 
17.04.2007. N! 286-19-05 <<Про затверджеНИJI Програми приватизації об'єктів 
права комунальної власності територіальної громади м.Бровари на 2007 - 2008 
РОКИ», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Затвердити договір купівлі-продажу вбудоваиого нежитлового 
приміщеННJI ПЛQщею 80,4 кв.м, що за адресою: бульвар Незалежності,2 
м.Бровари Київської області., укладений 09 ЖОВТНJI 2008 року між 
територіальною громадою м.Бровари та ~іськраіониим благодійним фондом 
партнерства і взаємодії «За рідний краі». (додається). 

2. Затвердити договори, укладені 13 листопада та 12 гpyДНJI 2008 року, 
про BHeCeННJI змін до договору купівлі-продажу вбудоваиого нежитлового 
приміщеННJI, площею 80,4 кв.м, що за адресою: бульвар Незалежності,2 
м.Бровари Київської області., укладеного 09 жовТНJI 2008 року між 
територіальною громадою м.Бровари та міськраіонним благодійним фондом 
партнерства і взаємодії «За рідний край». (До~аються). 

3. КОВ'1'роль за виковaинJJМ даного PJ..9!-CUПUI~окласти ва заступника 
• O'.:~pг.llt'~ .. 

МІСЬКОГО голови Руденка В.В. ' о 1 ~ 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 
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ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юрЩ\ичвого 

ві,ццілу- . 

начальвикзагального 
відділу: 

заC'l'YПНиx голови постійної комісії 
з ПИТань КОМУНальної 
влаСНості та ПРиватизації _ . 
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1.3. ЗriAво 3 евспеprвоlO ordвкoso aaDepдIКeJIOlO HlUal3011 УПРPNjвва КDIIYRIWoROЇ ВAВCIIOc:ri 
Bpo.apcr.кal lІісІ.коі PIWI від 15.09.2008 року НІ 327 - ОД вapтicn. ~aнoro 06'ааа 
DJПIIIа'l'П3lЩii 3 ypaxyвlUlllJlll 20% Под&тху ва дOAaRY вартість с:тав0ВИ"l'lt &07 044,40 (1І'8"І"СО'l' С:ІМ 
'1'1І" аОР08.0'І'ІІр8 ) rp .. вI 40 _ldiiок, • 'rOIIY 'ІІІСАЇ: rщв - 84 507.40 (вlcfмдeCIIТ 'Іompн ТJICII'IЇ 
пИсот сік) rpllВeRIo 40 хоllШок ••• p'l"krno 6n пдв - 422 &37,00 ('I0'I'8p8crn. дІІaдIUIИo дІІl 'l'8011'd 
~nco'l' 'І'р ........ alмl rp ..... оо _ldiiо .. 

1.4. ВК83ВIDIЙ • цьому Дом.орі 06'аст прнватв:uщji продано за 422 &37,00 ('IO'I'IIp8cn. 
дlllIдIUI'I'Io дІІl "І'ІІОІІ'ІІIІ'8"І"СD'I' "I"p1UUUl'l'lo alмl rp .. e .. оо _u&o .. 

2. IJ'О ...... ОК I'0:Jllt6lqJНld8 3С1 .ua6caнuU oli'acrn. 

2.1. ПоxyuCЩ1t зо6ов'ауЄТloCll внеств пдв в сумі 84 &07,40 (.1c:IмAe0ll'l' '1D"1'11J18 ~0II'd 
~rпao'l' сім) rp ..... 40 _ldiiок за првд611RRЙ 06'аст IIpOТIII'DM 10 (AeaIrnI) ••••• р ....... 3 
1ІОІІевт,у вoтapiaAloвoM посвfдчевва ЦJoOM Домвору відпоmдно до ПАатЬквом ДOPY'IeВRII 3 pllX}'llКY 
lJoqIщIr Na 26005410061051 в Вроварcwcoму відАіАенні КНiвcr.в:oi 06Аасвоі ФіАіі АКБ .Yв:pCOц6ВIID, 
МФО 321013 ва рахувак Продавц,а NIЗ7181003000434. банк УДК у КиівCloldй 06Аасті к. Киів. МФО 
821018. 

2.2. ПoaynCЩ1t з060.'ауєтьсв внеств 422 &37,00 ('ID'l'ВpIlO'l'R AIIUJUIТIo ... 1 "I'В0II'd 1I'8'I'OD'I' 
'l'p1lдJUl'l'll alм) rp ..... оо _IdiiО8 за прид6ВIIRЙ 06'аст IIpD'IIII'DII 30 ("I"pIUUDl'l"ll) .... .., ... 

...... 3 IІОкевту пWшC8JIIUI ЦJoOM Дoroвopy. Термів СПА8.'I'R IIOJII: 6утв продmnaeвпй ва 
30 JCIIAIЩДILpиRX днів за 31'ОДОlO "ПрOДlUlЦJl" за умовв ввeceвRII ~oxyzщек- не кенше 50 .fAcandв. а 
саке 211 268.50 (двісті 0ДJIR8ДЦIIТI0 'І'ІІСІІ'І двісті шістдеCR'l" вісім) I'pRВeIIIt 50 копійок ціви upoдIDIIJ'. 
IlAaта за 06'аст BBOCllТllClr ва пЩс:твві ЦJoOM Дoroвopy та прllll&'1"Н3ВЦiii UAa1DaUiX дopyIJeнr., 
Bc:тaвOВACR01"O 3р .... JDd ввдас Продавець. 

2.3. PoapaxyJIICII за прид6акнй o6'єxr прRВImI38ЦЇi :WiiCRlOICJ'IКII По&yJЩell JUAIIXDII 

6earoтiвкoв01"O перерayвallllll всlсІ сукн зі СВО1"О рвхувху ва рахунок Продавц,а. 
2.4. PoaplUllYJlКll аа 06'аст ~CRIOIDТIoCIr "t8JaDI 'ІІІІІ011: 
- 1ШDD'JI Пoxyuцa в сумі 422 &37,00 ('ID'l'llp8cn. "'UIUI'I'IO ДВІ 'I'IIOII"d 1I'8'I'OD'I' "I"P8IOUI'I'II 

011І) 1'р88'" оо _1d808 перерaxoвyкm.c:a відповідно до ПАатbквoro дopy'lellllВ 3 pllX}'llКY П08}'lЩR 
Na 26005410061051 в Bpo.apcwcoкy .ідАіаевві киівсьхоі О6АВСНОі ФіАіі АКБ .Yв:pc:oц6aвD. МФО 
321013 ва ра;увок Про.деВЦІІ Na 37181003000434. 61U11C УДК У Кнівcudй o6AacD 11. Кнів. МФО 
821018. 

ал." ...... oli'CICmCI ,.".8CU111a1agfi'. 

З.l. Пер=ача 06'ааа upнвa'l'R3вцii адіііс:вюcn.c:a Продввцек Пoxyzщeвi в 3-дellllldi 'J'ePIdН 
DiCAa СПАа'І'В uoввoi вартості upид6aнoro 06'ааа прнва'l'R3aцit. 

З.2. Пер=ача 06'ааа upнвR'tll3lЩil Продавцем і прllЙRaТrJl 06'ааа DpJIII&'1'JI3IЩ По&yJЩell 
3Jdic:вlaC'l'loCllIUL"1'Dll updоку-пер~а'li, JIXИЙ JIЇДDIICYC'nOCI CТOPOВ8llR. 

4.J'lJНI8C1 t 0608XIJCК cmo"pfн. 

. 4.1. кшвва сторова so60.'JI3YC'I'IoCII BНВ:Oкyвa'I'R o60.'.a:uar. ПOlWlДеві ва веі ЦІІІІ Дoroвopoк. 
'1'8. CDPIIIIТII іВШіА сторові у ВІІІШІІввві ~ o6oв'JI3Idв. 

4.2. Сторовв несуть ~ вWшвfдвAr.нiсть за Heвнв:oJIIIRВII або вeвВAe8lle ВJIXOJIIIККR 
умов Дoroвopy. • • 

4.3.Сторова. аа ПopyDDlA& so6ОВ'JI38вва відпOlUДllО до ЦІоОм Дoroвopy. uoввmra усувутв ЦІ 
uopyшеввв. 

&. 06HXIJCК llD ....... 



5.б. Yтp~a'J'В ~6'~ прнваmзвціі та ПРИAerАУ 'l'Cртарho в В8Ае8ІІаму ставі, 
дO'l'JПDlYВID'Иса C8IUTIIpba-driаа'IRIIX і eJCDAOn'IIIIIX ворм, JIJIXOIПUIIIR Bнкor C'l'ВIUUiP'I'ЇВ та ПРІІВВА 
Dazaшоі 6ешеки, 3liдно 3 lIIUiIiIDI 31UШJ1DД8ВСТВам Украіви. 

5.7. ПравDД1l'J'Jl 6удь-JIId pcкDll'l'ld робати 3 ДШВDAУ ВВКDIIaв'ID1"O какітет,у Броварc:r.xaї кk:ьxai 
pltДll. 

5.8. Звдiam в6удоваве прmdщеlllUl ве Diзніше JIX череа б місяців ШСАІІ поввої СПАаТП xauniв 
aa6'cкr. 

5.9. Переа6Авдвува'J'В та 3КЇНJaвa'1'll функціавa.u.ве првзва.... а6'any за 
pillleIIIUIII ВВІШІІВІІ'ІСИ" хомітет,у і пaroд8CeJaUDr 3 вtAповfдвнки CApdiaми вшraвкаку. 

5.10. 06'єи ве пiдAвraє відчу3сенню та передачі в ореццу iJaшar IDрвдІІ'ІІІВК та фізвчввк 
аса6ак без зберeweввк аабов'JI38IIIo. ва JПCНX йara &ум ПРЦАбаво. 

5.11. IJoДRAМllе ~ та пеР~'Іа в 38ставу ПохуІЩеК 06'acra прива'l'Jl3вціі в період 
ЧНJDIDсті умов zo,D1"D ДaraBapy :udйCВIDEТIoCR 38 поroд1Кeииrnr ПрDД81Щ11 ї3 забe3IJCIIeВВIDC переходУ дО 
B0801''O JIA8CIIНX& всіх 30бов'а.... не ВНXDII8ННX Похупцск ва какеат такам ~ 
вiдuaвtдaAloвocn 38. іх Heвнкoн8НIUI. внзна'lеннх законодавствам та ЦНІІ ДaraвopoM прав .,.: 
a6oв'JI31dв ПDJr}'IЩII зrЩно з 38КDHDД8ВCТВOM Украіни. 

6. OЄ_DlaIlll'oc}up. 

ПрOДUl .. lІо&ов'а9К": 
б.l. пер~'J'В Пахупцеві o6'arr У BcтaвDВAeввii ЦНІІ Дaraвopaм строк. 
б.2. DDВ~DIIII'J'В ПaкyJЩII в разі нecвat:'I8CIIo1"O внесеннв ПАате.ів за Об'arr првва'I'II38ЦЇL 
б.3. ~CВJDвa'J'В lШНТpDAЬ 38. ВИХDН8JIJUDI Пахупцек умов zo,ara Дaraвapy. 

7. Bfitl108'-'Н'CIJIIt cmo,Pfн. 

7.1. У разі парушeRRII 'I'CPJdaY ПАа'J'В 38. 06'ЕИ прнва'l'Jl3вціі Пахупець СПАа'І,УВ ПродввЦКJ 
ПeRID У pD3КЇpi падвіііваі а6Аіхавоі ставки НаціCИl8AloJlD1"D бвнв;у Укрвівв • веСПАа'lевої сукв 3 

ypuyвellllRll пдв 38. хомині девь простро'lенва. ВАе ве менше 0.1 " ае ввесеваі суки Baprocn 
об'єиа прввlL'l'll38ЦЇi 38. КCQD!иі девь прОСТРО'ІІСІІ. 

7.2. У разі, JIКЩp Покупець пpcr1'JI1"Dм БО двів з коменту BCn'8Pia.wlara поcвiд'leв:вa та 
дepwвввai ресстраціі цьara Дaraвapy ае СПА8.ТJn'Ь у BC'J"8JIDВAe&y В Дaraвopi вартість. ВІВ CIJAIL'I18 
Прод9ВЦID нс:ус:таііку в разкірі 20 .ccmdв • вартості 06'ата прнвlL'1'll38ЦЇi 3 ypllX}'llellllRll пдв. 
Прв zo,aкy Продавсщь порушує DВ'I'8IIIIII про p03Їp88JDU1 zo,a1"O Дaraвopy. 

7.3. У pui. JIКЩp Пахупсщь в ycтaIIDJIAeВВЙ цвк AaraBopaм страв: ве пр..... Об'єи 
ирвв8'1'll38Цii, Продавсщь кшке пapyIIIIIТJI ПIIТ8JIIIII про p03Їp88JDU1 zo,ara дaraвapy та поверВeRRII 
lІІІіВа У JCDКYII8AIOIIY llAendcть і ВIDI81'8.'J'В вiдmxaдyв8JDUI 36ктхів, павеceвJIX ІІІІК ВJIIIC",Afдox 
pD3ЇpВeJIIIII ЦIOD1'O ДaraBapy (витрати ПродввЦR ва пiдraтaв&y Об'єиа прнваТll38ldi ДО прDДlD8J') 38. 

рішe!IIIRII суду. 
7.4. СпАата пrrpафllllX савкцій ве 3ВЇAЬ1UIє ІІОХУІЩІІ • ВRXDВ8JDUI дaraвipIIIIX =106aBDaвь в 

період діі укав цьara ДaraвopY· 
7.3. У pui вев"КD'П'ВВR або Beв8Ae8ll01"O В1!ІШІІ8ВI!R аа6ав'83IUIItt Deprд6a'IeIIIIX ~ 5 

·Обав'JI3IDI па~", 38. ВВКAJDчeJIIIIDI першara а&3вцу. Пок;упсщь СПА8.'І,УВ ПРQN'ВЦID пeRIO У pD3кipi 
noдвUiвol а6Аіхаваі СТ8ВКІІ НaцiOll8AlollD1'O бllВКY Yкpeimr • OC'l'lLТO'lllai Idвв пpaдaJIIty 06'ата 3 

YPUYВ&IIIIRII пдв 38. х .. -нні девь прострочевна внхавенвв crpDJQ', ВК83aвara в пнc:r.кaваму 

IIPJIIIIICY Продрвцв а&а вЩuавідвоі cq86в кіCloXDї Р8ДВ та САуЁ забe3Пe'IeRRII ~cтi 
lІіСТа. 

8. ,."".,."..і".. ~i. 

8.1. Продавець rapllJl'ТYC. що об'fZl" прнваТll38ldl ве ВХОД1І"І'ІО ~ переАіху a6'ariв, ~ 
ве ~ DpIIВ8.'Z'JI38I. ае є продрнвк, 38C't1111Ae&11К. ае 3IIUDДII'I'IOCI DЩ apelD"l'Oll, В пода1'JШJliii 
:tacтввi ае пере6уваЕ, судаввх справ щодо RIoD1"O ве має. 

8.2. ФaX"l' вiдcynrocтi 3а&оровв ~ 31W1&'Ie&D1"D вesвтADВara 
upюdщевви ЩдтвepдayEТloClC _ 81m11"O. 11 вд.воra p8CC'1"PJ' sa6oро. 8~ о&'С8І'ЬІ 
-,,.lІОra __ 8" 09 818'І'ІІІІ1,1008 ро.,. 118 1II1Z11Z10r.lO. 
B~ lІода'&"ХО801 II8C'NIIB lIfдтвepд8lYCnOCВ B8'I'JII"O. 3 дep8aввoro реєстру 

об" ме .. PYXOКD1"D lIdВa про податкові застави вfд 09 8IB'I'В81Z008 ро.,. .. 1111,11210'179. 

9. JIIaUIC .....ааа.оі ~azu6мf o&'acma .... arraraagfi. 
9.1. pв:uat JlRlllWШ"ОЇ :tanI6CAi або JIC1В8IIIIR 06'arra прнв8't113еці[ ПpcwuleЦlo весе ДО 

lIDКeJnY Dер~чі кеЬа. . 
9.2. Pв:usи ВllDl'ДК01Iol 38l"JIIieAi або асувевнв 06'єаа пpR81L'l'J13еці[ IJox.yпezo, весе s 

lIOКeInY Вa6,YmI права ЙАасвості ва Об'ЄIL"1'I1 прнв8ТJl3еці[. 
9.3. у JIIIIJIIДКY. JIII:Iф ПродввецІо прастрO'lllВ передачу а6'еаа ирвв8'l'Н38цi або Пок;упсщь 

IIpDC'l'pD'lВв йara пpвIburrnr, РВ3ІІХ ~lWШВоі :tanIБСАі або ВJIПIWШНora псув8НВR весе сторона, що 

DpocтpIJlJВA8. Dер~чу або пpвIburrnr. 
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.10.Фо,IJOAUDfCO,lJNI о&'CJrUI8IU1I& (к.""'.&'О,IJКСІ ew&a) 
10.1. СтоРОВlI3ВiAwuncm.c:a ВІА -WsaвiдaAJ.иacri. щодо _~ умов ~ Дaro_ору у pв:si 

DIППlКlleIIIIR форс-ulURDpllНX а&C'I'8JПDI (о6ствв1Ul непереборної СІІАН). Сторова. яха не IICDКC 
Dlucaпа'І'И умовн ЦJoOI'D Aora_opy '&ера 8ІDlИКReIIIIR форс-uuшplDlX а6став_ (обc:raвнн непереБDpllоі 
ClWI). lІО8ННІІа DoвtADIIВ'I'JI про це іншу ctopoкy DpDТSI1"DII 10 днів. 

JJ •• Jdшекна c:nojde. 
11.1. Усі спорн. ща 8I1НI1X8IOТIt DpИ _IIІСОИанні )'110_ Ц1eDI'D Дaroвapy. або у зв'JI3К)' 3 

ТАумачeниJIII p03ДWв ЦІОО1'О Дa1'D80PY. вapiшyкm.cк у ПDpJrДКy. _станОВАенОІІУ ЧШІНІИІІ 
3IUC0110ДIUICТ8D11. 

J2.ЗмfIШ !ІМО' ".020 ДОIDРО,IJ. та ііО2О "-,,рання. 
12.1. Зubш умов ДaI'D80P)'. або 8несенна доповнCНlo да ньaro IIШIWOIЇ 1іАІ.ХК 3& 3rDДDID 

старів. 
12.2. Усі 3ІІіНа та дonовненнк :vds1CВIDIDТIeCJI ТіАЬХИ _ шrc:ucавій формі 3 

II&C'IYIIIDIII DОСВfдчeRIUDI таких :вdн та доповнень _ oprвнвx нотаріату. 
12.3. У раі невиковВНIIR адніаа 3 ctopiн УМО8 IUoDI'D Дora8ару він uaжe 6yn1 :вdнениіі або 

разір_внm1 на 8ИІІDry іншоі сторааи рішeннRU cy1f:1 або ГасподаРCloXDI'D C'!/1f:1. крім 
81Ш~ пер=баЧeRОI'D n 7.2 Ц1oOI'D ДaraBOP)'. а Об'єкт npиватизвzdi повернутиіі до xaМ)'КllAloНDЇ 
DA8CIIom. 

13. .",.,.".". 
13.1. Всі витра'l'Н. по_'JI3ВНi 3 yкA8ДeRIUIII ~ Дaro_opy. йora нoтapї8AыDIII Dас:відчeнRRII. 
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npавочиву: 

Витяг з Державного реєстру правочииїв 

6615436 
09.10.2008 10:39 

Приватний нотаріус Авраменко Н.А., Броварський 
міський 

запит про надання витягу з Державного реєстру 
правочинів від 09.10.2008, W бн, Приватний нотаріус 
Авраменко Н.А. 

Параметро заmny 

3178584 

шими параметрами зшиту в Державному peEC'lpi правочивів знайдено: 

hpавочиву: 

IYВВВВJI 

nІ)': 

; 

сумеата: 

сті про 
І 

!П: 

. 
11' правочиву: 

увач: 

Запnс 1 

3178584 
договір купівлі-продажу 

основний документ правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 09.10.2008, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 12237, Документ 
посвідчено: КИ!вська обл., Приватний нотаріус 
Авраменко Н.А., Бланки: ВМА 134015, ВМА 134016, ВМА 
134017, ВМА 134018 

Реєстраційний W об'єкту у РПВН: 14245985, нежиле 
приміщення, Адреса: КИ!вська обл., м. Бровари, 
бульвар Незалежності, будинок 2, опис майна: 
загальна площа 80,4 кв.м. 

Територіальна громада м.Бровари в особі БроварськоІ 
місько! ради, єдрпоу: 26376375, Адреса: 07400,· 
КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, б. 15 
Міськрайонний благодійний фонд партнерства і 
взаємоді! "9а рідний край", єдрпоу: 26290886, 
Адреса: 07400, КИІвська обл., м. Бровари, бул. 

Незалежності, 6 •. 2 
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Вo3IIIDD XOC:DUmIВ& OAI:ICCIIIFдPDJI 
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16Aat1:!lJfS~.~_Q821018. 
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• особі I"OADIIB фоццу 
Звхар'І)'Х Нвдіі Йосипівни 
код F.ДPПОУ 26290336 
р/р 26004410061051. Бро.аРСIIDКУ 
.ідАіАевві КвiJlcькoi оБА8.своі фfAit 
AJa! .Укрсоцбанк-. МФО 321013 
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