
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

r: ~po затвердженНJl договорів купівлі-продажу 
об'ЄКТІВ комунальної власності територіальної rpомади І 

м. Бровари 

10 

Керуючись пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України 
<<Про місцеве самоврядувaнвJI в Україні», статтею 23 Закону України <<Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)>>, 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 26.02.2009 Н!! 1050-56-05 <<Про 
затвердженWI Проrpами приватизаціі об' єктів права комунальної власності 
територіальної rpомади м.Бровари на' 2009-2010 роки», враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації міська 

рада 

ВИРПІІИЛА: 

1. Затвердити договори купівлі-продажу, укладені між територіальною 
громадою м. Бровари та rpомадською організацією <<Реальні справИ» на такі 
об'єкти комунальної власності територіальної rpомади м.Бровари: 

1.1. - вбудоване нежитлове приміщеННJI ШІощею 94.7 кв. м, пе 
знаходиться за адресою: вул. Красовського,10, м. Бровари, Київської обл.; 

1.2. - вбудоване нежитлове приміщеННJI ШІощею 56.4 кв. м, не 
знаходиться за адресою: бульв. Незалежност~,З м. Бровари, Київської обл. 

2. Контроль за виконанням даного РlшеННJI покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

м.Бровари 
від ------
Н!! 
-----~ 

І.В.Сапожко 

.. 



ПОДАВВЯ: 

НачВJIЬНИК УправпіН~ 
KOA'YHanЬHoiвnaCHOCТl 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

В.о начальника загального 
відділу - головний спеціаліст 

заступник голови постіЬої комісії 
з питань КОМУНальної 
власності та приваТИЗації _ 
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• Доrовlр 
JCyIIlвлl-прояасу окреА'Оro Інднвlдyально вшначеноro А.аnва - вбудованого 

пеашТ.ІІОDОro ПРНАllщеНП8ШnllXOІ\І вокупу 

MII!I'D ВроваРl1 КІIІаа:.ІСОТ омастІ, 
BIa:II\II'ВДWIТe C5epallR двІ ТlI&:Rчl деа:RТОro року. 

Tepnтoplan.l.a rpOMaд8 а.lста ВРОВ8РІІ В особі &РОВlреькоТ міеькоУ Раді', 
місщезнахо_еНВІІ аоУ місто Вро~ри, вуn. Гaraрlиа, 15, Киівськоі 06nlcтl, ідеитифіauiйииJI 
КОД 2637637.5, В особі УПРIIUIІIПIJI кoмyнanьнoY 8Jl8СИОen &РОВlреькоУ міеькоУ РІАИ 
UteитпфікацїЙIDtА код 24209727, мlСЦе3НlXоджеНJUI поro: Кld'acIIкa oб.nacn, мІсто Bpoвap~ 
вуmlWl Шевченка, 2 від іме,. IIКOro діє на'I8JIЬНИК УnPlВJllнu ВозlUOК КрcmnmDl 
Оn~~lUIPовнч, зарeєctpОВlюfl 31 адресою: КнiacьКl 06nlСТЬ, місто ВРОВIРи. вуnиu 
Оmмmйська, будпнок 6, КВlртира 213 та діє на підставі ПonожеИИR про YnpaвniН1Ul 
КOМ)'lllUUdloi 8JIIСності ВРОВІРСЬКОУ міськоУ ради, :saтвердженоro рішеННJIМ ВРОВlрськоі 
міс,коУ РІДИ від 1.5 кві'ПUI 2004 року Н! 436-21-24, та розпорlUIЖOИИR виконuчоro комітету 
Вроварс,коі міс,хоУ РІДИ від 27.06.2008 N! 108-QC, (дani - ПродавеlDt), 3 odHler cmopoНfl,-

та Іромцсь.. opraнbauiJI «Реат.ві cnpuи» міецезН8ХОmкeнwr _коу: Киівська 
06nlC1'lt, місто ВРОВIРи. вуJIИWI м.лaryновоі, 18-6, ідентифllClЩiйиий код за єдрпоу 
34837902, Свідоцтво серП АОО N! 094033 про державну реєстрацію юридичноУ особи 
проведену деPJК8ВИИМ plЄC'IpaтopOM викоиавчоro комітету Вроварськоі міськоУ РІАИ 26 
ІРуда 2006 року за N! 13551200000002134, в ос0С5і ronови opraкbaцt' Усенка ВаCIUUI 
ПerpовИ'lа. ідeиrифiкauiJbudl код 2060710879 пий MelDJC8t за адресою: І<и1'вс,ка обnaсть. 
аІісто Вроварв. BYJDIЦJI ПОCТИlDева. будинок І-в, квартира 164, та те на підставі Craty1)', 
,apeЄC1po_aнoro рішеНIUIМ вихонавчoro KOMiтcrry БроварськоТ міськаІ Ради від 26 rpyJUII 2006 
року N! 582 n ПРОТОКOll)' зaraт.них зборів засновників Nl7ГlOI0 від 04J1lO'rOro 2010 року 
(дапі - Покупець), 3 dp)lгOr cmорони. р830М - CmopoНfl, ПОП8рeдJlLO ознайомnенl з _нмоraми 
цивinьноro законодавства ЩОДО недійсності прuCJ1lИНlв, перебуваючи при 340ровому розумі, 
_сиій пам'АТі n діюЧИ ДОбровiпr.во, poзyмhoчи значеВIUI своіх дій та Іх npаові вacniдки, 
J1ЮItzIIU чгііДwOtlір про IIJQIt:fIlIIUltIItldehe:-----------------

• 
І. Прrm,emДoгotlору 

1.1. Про.вuець, на підставі рішеНJIJI Вроварськоі міськоІ ради від 29.12.2009 
N!135S-77-0.5 зобов'оуєrьc:R передати У вnacRЇcтIo ПокуПЦlO окреме ilUUlВJдyam.нo ВИ3Rачене 
ltraЯво, а саме офісне HUDlТnOBe прнміщеНIIJI Cдani - Об'єкr npивати:saцD) зllJ"lJlloною ппощею 
94,7 (дев'аосто чотири цших СЇ)І ДeCRТИX) ІСВ.М., пе знахoдитr.CR за адресою: місто Вроварв, 
КиТвськоі обnасті BYJIНIUI KpacoBCЬКOro, 10 (деcan.), а Покупеш. зобов'оуєrr.св nPИЙ1la'rU 
Об'CJa' прН8~, сппатити ціну відповідно до уМов, пхо ви:sначені в цьому ~OroBOPi, ~ 
зареєструвати право IШ&сності Об'єкта ПРИ;1lma~щl в комунlUПtн~му ПIДl1pllt:МС'ПІ1 
Броварс'коУ мJCЬKoi ради «Броварcr.ке бюро Т8ХИ1чноі UlВеmaризаціУ» (unl-ВТI) •. ----

Об'єкт привllТJOаціі JIIJI-:-итr. Терmoріanьвій rpOMW міста .Бровари в особі 
Вроварс.коУ міс.коІ РІДИ на праl комунаш.воі вnacнocri на підставІ С_lДОlmlа про npоо 
впасностї ва нерухоме майно серів САВ NI 693057 ВlЩIUIOro 02.02.2010 на підставі рішеНJUI 
виконкому Вроварсьхоі міськоУ ради від 02.02.2010 року 38 N! 46 заресстрованоro 
KOмyнam.1U1М підприємством ВРОВIРСЬкаУ міськоі РІАИ. ссВроварське б~ро технічвоі 
інвентаршаціі» що niдrвepA1lC)'ЄТЬCR _ІІ'Ш'ОМ про pe~ праа Вn8CНOCТI на нерухоме 

мaRио видaВиt:t~02.02.2010 року 38 номером 2.5208024 peєcтpaцilbml номер 21223879, НОА(ер 
зanuсу 1048 в КJUoi 1/4, ., 

ХарактерИС1'ИК& nPlwіщеJUa 3И8ХОДПТIoCJI в teXIIIчному naспopn _кнй ВJUUUllfЙ 
коМ)'lllJlltшім niдnpиєщ:твом Вроварськоі міськоі РIUDI. «Вроввре,в бюро Технічноі 
інвентаРИ3lЦ11». • -

Відповідно до відомоarcЙ, виtШв.цеНI~ У вИ'DI1'Y З реєстру про ~HOcтi на 
н оме мaIbro ВllДІІНОro Комунan,иим ПIДllpИЄМС'ПІом Вроварсьхоі Mlcr.кoi ради 
м;:'РСІов 'тexвtчноУ ineнтapН3IUi1" 11.02.2010 року, номер Вlmпy 25292052, 
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3819 вартість офіСНОro не~ClШОro nPllМїшеиlUl, ша ІIIIVD. __ _ 
pcmpauinКldt НОМlР 2~ • n'Jm ТlIСІРІ Bici",дeclТ шіc:n.) ГРІlаеllЬ ОО копіnох., ___ '-~·~ 
ClRIUIIC 24' 086,00 (рі CO~OK. О .... кт npllBaТloaцii переХОДІIТIо до ПоlC)'lЩll піспа I!h'= 

1.2 ПР8l0 uасиOCn н "" -'-, 
• б'скта lIUТlr.I8UiТ.· ----.-. ------nOlllOТ .. ртості nPlUlбаноro ~M nponPНе3ІЛCЖJIY 8apтiCТlt маЯIІ'" що затвердженип ..;;. 

1.3. Зriдnо з a~;:~CHoc:тi Броварської міськоі рад" 8і4 26.02.2010 року 1ft 4Юд 
:'=~":~Є:'бnPloumпдвОlШit 84 2:5.~ 1 ~Ііс~~_~~и Тllcni 41істі CiU.I&eCii 
, ) rpивень 11 КОПІЙОК 113 • • о -

n m В n 8 цьому Дoro8opi Об'с1СТ nPlllапоаЦІі nP041ИО :ш. 1 1 130,13 (cna ОДНа 
1.4. ~=) "'Ішень 13 копіRок, 8 тому "'Імі ПДl\ 16 8SS,02 (шіC1'НlДЦln tIICa'I 

11IСІЧІ сто. 'lpl_.. • r • 
lісімсот п'пДІСП п'JIТIt) rpll8la 02 КОПIЙЮI.-· • 

1 ПоplWol( pMpfl%J'Нl(i, 311 nрuд6Q11U;; об'єкт 
21 Поxynець з0608'I3Уm.CJI IНІCТlI пдв В сумі 16 8SS,02 (ШЇC'l:lllДЦl'lll ... 

Ilciмc:or ~'~ДІС:П п'JIТIt) rp.l8ea 02 копІlhm за придбаний Об'єкт ПРDТJП'OМ 10 (десав) 
IСІІІІRдlPЮIХ днів З Moмeany ИOТlріanьноro посвiJS'lеНJUI цього Домвору відпоaimro АО 
lUJA'liDoro доручеННІ з рахунху ПОК)'ПUR 26006227238 в ПАТ ссРаltффaJbен В .. Aвшt 
МФО 380805 ва рахунок ПродuUR N! 31181003000434 банк УДК У Киrвс.кіА o6JIacri ме к.r.. 
МФО 821018 •. ---------------------

Поxynець зоБО8~"УC1'ЬCl8Нec:m 84 215,11 (aiciмJSecaт чотири тнcnї дaїcri cfмaccn 
n'm.) Ірнаень 11 хоniltoк 38 npaд6alu1A Об'ект npOТ8l'OМ зо (ТPIWUlТН) кanен.царних дкіа J 
MOМeкry nfДnНCUUUJ цьоro ДоroВОРУ. Термін смати може бути продовжевd на 30 
JlllJJеllДlpЮІХ днів 3а зl'04ОlO "ПродuЦR" за умоаи BHecellНJl "Покупцем" не мевше 50 
B~ цЬаl продажу, І ~e 42 131,S6 (сорок .авІ тиcni сто 'l'pИДцm, сім) tpПІШ 56 
коnltlок. rш.,. sa об'аст ВНОСИТloCJl на підставі цього Доroвору та приватизаціАнпх МaТiJCНВX 
доpytlенr..ВСТІІНОUItИОro зразКl, Ііі Видає Продавеш..,-. ------------

2.2. Розрахунки 3а npидбаииА об'пт npивmaaцsї здіlСJU0101'r.CII Покупцем ШІІІХОМ 
баnniвКОIОro ПepepllX)'ВlННllсієt суми зі сеro рахунку ва рахунок ПрOДUЦІІ •. ----

2.3. PoJрахунки 3а Об'ат ПРlllmoвцil ЗJdRc:нroкm.са 'RJCИМ чнкоМ:~----
• КОIDТП ПOl)lllUR • сумі 84275 Ірн. 11 хоп. (вісімаесат чотири тиCJlld двісті сiмJSecп п'ш 
rpивень 11 коniАок) переРВХОВУШТЬСR аідпоаідно ДО шraтbкного дорученu з РаХУІІІ)' 
ПOJYllЦll 16 26006227238 в ПАТ «РаlффaR:sеи Банк Ававь» МФО 380805 на рахуноК 
ПРО_ЦІ N! 37181003000434 банк УДК у Киtвcwdlt 06nасті м. Киів, МФО 821018.---

3 1 П 3. Лepedачо 06'amrа "pueОnnOlЩit 
tepMIн nі·· ередача 06'EJC18 npнаmoацtr здiJlcшcи:тr.cm Продавцем Покупцеві в З·де-

3~ с:'ТИ ПОlноі вартості npид6аноro Об'єхта npиватнзаціі. . -
ПоI)ІІЩеМ sдiAc= 06'єm nPRlатизаціТ Про_цем і npиllUlТl'R об'аста прива1'JDlllii ( 

атом npиАому.пере,ца .... пиа niдписуєn.СІ сторонами. -' 

4 1 tI'___ 4. оро.а І D6DIІ!uюt cmOfJlH . . АІІ..,. сторона зо60а' 'І" • 

ДоroIОРОм,,. cnpюrrи іНШіR emn ~ виконувати 060В'JI3КИ, ПОlCJJвдеRЇ на веі -
4.2. 0nJp0ни Becyn. -·-rоJl! у 8ИХО~ні ті o6oa'aldв. -

8JПСОIІІІІВІІ умов ДОl'OlОру. М&1'eplllllltнy 1UU1OвWшьиість за иевИКОИВИJIII або неваи-. ."". 

. 5'і. n '. 06D1~1CIl " •• охупець ЗОБОI''''UUn' "01CJ'll1PL 1) -_n~ . 
. ~ уcraнoвneниn ЦStм дО1'01 -
~). В )'С1ВИомeннn uнм д:::: CnPОІС СПnlmtти податок на ДОдану вapтicm.; --

I1рIlll'nDlЦl'іі-' аром Clpaк сматити вартіСТІ. ПРОl8lJC)'J 06'-
'3) • )'СТаИОlJlеиИJI uнм доl'OВО -
4) у разІ DtїНJllJIІСИНJca 06' ром ClpaІС Dpнlburrи 06'Є1СТ приваТНЗIЩІ'У; • -

31 д8ННМS)дОI'OВОРО" ва BOIOro IUllcИ: IIpJIвaТИЗаціІ Про_ЦІ. повнкои поxrJlC11l 0608'-
Cnnатнти IІртіcn, - -робіт, ПОI'JI3аних 3 nl_____ _ _..: .. tIб 

_u1'U11К01O об'єкта до прнва11l38W1,:ІІ1І"""' 

.. ' f 
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РахуІІІСІВ, ВllКОНавшв помyr ВII3Н8чених npoJWtцeM.,·-_____________ _ 
... 

6. 06D11Dn Лpodо"lpL 
Продввеu.30БОв'l3аниА:: _____________________________________ __ 

6.1. передаnl ПокупцевІ об'ат у BC1UoвneннA цим Доroвором ctpoK •. -----
6.2. повшомRnI Покymur в разі HeCBOEIIICHOro внесеНIIJI MIТnCiв 31 Об'єхт 

npD~шu~--·----------___________________________________ __ 

6.З. здіЙСНІОВlТИ КОиrpOJJЬ 31 BНКOHIНJUIМ Покупцем умов IIЬoro AOroBOPY. -----

7. відnolідflllыlстьь ЛокуnlpL 
7.1. У разі порушеННR терміну мати 31 Об'ат nPИВІТIDшul Покупеu. СlUllЧУЄ 

ПродввlDO пе1UO У розмірі подвfAноі обліковоі ставки Haцioll8JlЬHOro банку УКРlіни від 
неcпnaченоі суми 3 ypaxyв8НRJIM ПДВ 31 кожинІ дeНlo npос:трочеННR. вne не МОJШrе 0.1 "не 
внесено і суми вартості об'єкта nPИВlnOаціі 31 кожний день npос:трочкн •. ---------

7.2. У разі. JlXЩО Покупеu. npcrnroM 60 днів 3 моменту Hoтapi8JJloН0ro посвiд'lеННR та 
державноі peЄC'lpвц1i u.oro ДоroВОРУ не СIUIІТНТІо у BCТ8Нoвneнy в Доroворі Bapricn. він 
cмaqyє Продввшо неустоАку В розмірі 3riднo чннноro 3IКOHOдaвCТВL Прн QЬoмy ПродавеЦl. 
порушує ПИ'1'ВНJIJI про розірвВJdur QIooro ДоroВОРу і внмaraти Biдmкoдy88НRJ1 3БНТК1 .... ----

8. rOPOHmir то претеllЗlr. 
8.1. Проаавеu. raplН'1}'t; що Об'єкт npивmaаціі не ВХОдн1'Ь до перміху об'єкriв. 

пі не пiдnвraють ПРИВlТИ3аціі. не є npоданим. 3lcтввneннм. не 3H8XOДНТloc. під Ірештом. в 
податковіА ЗlctВВі не переБУВlє. судових сnpо щодо НIoOro немає..----------
.... . 8.2. Фвп відсутності звбороин вiдqyжеННJI зазначеноro нежнт.повоro 
npнміщеНIUI пiJrrвердЖ)'ЄТЬCJI: - витaroм 3 Єдиноro реєстру 31борон відчужеННJI об'єктів 
нерухомоro Майна від 18 беРОЗllJl2010 року •. ----------------

9. Рuзик flunodКDllor 3t1Z1l6елі 06'єкто npи"omUЗlЩіr. 
9.1. Ризнк внпвдковоі зarнбc:ni Ібо псув8IПUI об'єхта npвlІТН3аціі Продавець несе 

до мамонту передачі MaAнL.----------------------
9.2. Ризнк ВНІІ8дКО80і зarнбепі Ібо ПСУВаННІ об'єкта DpDl1'И3аціі Покупець несе 3 

моменту набymr права вnacHocтi на Об'єкта npиваТН3вціі •. ------------

10. ФОРСМQЖорнl 06cmО8Ullи (неnере60РНО cuno) 
10.1. СшРОRИ 3Вim.JШOТЬСВ від вїдповiдaJu.ності, за невнкоН8RИJI чи неСВОEll8Сне 

ввкоlWIIIII умов QIooro ДоroВРРУ У разі виннхнеННJI форс-мажорних обставин, (обставuн 
непереборно і сипи): пожcnкi повені, зeмnetpуси, зсуви, інші види CТНXiItВНX пих. BBeдeННJI 
BOЄlDloro чи I18Д3ВнчаАноro с:тану. тощо. Сторона. JIJC8 не маж0 виконати умови цьoro 
AOroBOpy черс3 BнннкнeНD форс-мажорних обставин (обставин непереборноі сиnн), повинна 
повідомити про це іИIDY сторону прOТJll'Oм 3('1рьох) днів 3 днв Hanncнoro AoкyмeНТ8JDaRoro 
пїдтверджоRНII фlUC'l)' Н8J1ВHocтi 'rUИX обставин. 

. 11. ВuplшlllfНІІ спорі". 
11. Усі спорн. що вННИК8ІОТЬ npи B~НlllRi умов QIooro ДоroВОРУ, Ібо У 3В'I3КУ 3 

тnyмачеllRJlМ p03ДЇJliВ цьоro ДоroВОРУ, вирUDylOТloC8 У пopuку, BcтвнoвneHoмy 'ІННННМ 

законодавСТВОМ. 

. . . 12. 3АІінu УАІDII цього Дого,ору то ііого ptJ3lpвOllН1l. • • 
12.1. 'Зміни умов ДОГОВОРУ, Ібо BHeceНIUI допов~ень до НIooro МOЖJПpII тuп.кн за 

ЗГОДОIO сторін. ..:к Ф • 
'12.2. Усі зміни та доповнеННJI здіАсlUOІОТЬCJI ТUlЬХИ В IlИСЬМОВиа ОрМ1 З 

НaC:ТYmDiМ посвідчеННІІМ таких змін та доповнень в opraнax нотаріату.- • 
. 12.З. У разі вевнкоНaJIIUI однією З сторін умов цьоro Доroвору ВІВ може 6yrн 

змінений а60 розірванні на вимоry івшоУ стороlШ рішеllllDl суду або господарсысro суду • 
• 
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PIIX)'IIICUI, BIIКOR8ВЦIВ поcnyr ВlОначених про~цем.,---------------

6. Об08'Joкu Прода8IpL 
Продавець зобов'паннА: оо, о 
6.1. пере~ти Покупцеві об'ЄJn' у встановnениl цим Доroвором c:tpO�C.,-----
6.2. ПОВlдомиrв ПОКУПWI в разі несвоєчасноro внесено Maтadв за Об'єкт 

npаапаuu~,----, ----------__________________________________ _ 

6.3. здlАСlUOвати коНІрОnЬ за BНКOН8IIJUIМ Покупцем умов Iжьoro доroВОРу. ----

7. Відn08іdальність Покуnчя. 
7.1. У раі порушеНIUI терміну мати за Об'єкт праапааціі Покупець смачує 

Продавцю пеlUO у розмірі подвійно! 06niковоі ставп HaцioНВnЬHoro банку УкраіlDl від 
неспnaченоі суми з ypaxyвlUlНJlМ пдв за кожниА день прос:трочеlПlJl вne не меlDПе О 1 % не 
внесеноі суми вартості об'єкта праапаuuі за кожниА день простроч~.- ' , 

7.2. У раі, JlJCЩО Покупець ПРOТRrOм 60 днів з моменту HoтвpiВnЬHoro посвідчеlПlJl та 
державноі peєc:тpaцit Iжьoro Доroвору не сматить у Bcтaнoвneнy в Доroворі вартість, він 
ClUlВчує Продавшо неустойку в розмірі зriдно чинноro законодавства. При цьому Продавець 
порушує ПИТВНIUI про розірвaи!uI Iжьoro ДоroВОРу і вимaraти вiдmкОДУВIIIIIIJI зБИnCЇв. ---

В. rapaHm;r та nретензіt 
8.1. Продавець rapaнтyc. що Об'єп праапаaцit но входиn. до порoniкy об'єкtiв, 

JDCi не JIЇдJuП'aIo'rЬ привапааціі, не є проданим, заcтaвnоним, но зR8XОДИТЬС. під арошroм, в 
податковій заставі не перобуває, судових справ щодо aьoro hOmbE.,---------

'" ,8.2. Факт відсутності заБОРОIDI віJlЧ)'ЖORIIJI звзвачоноro нежитnовоro 
приміщОRIIJI підтверджуєтьсв: - ВИТJIrDм З Єдиноro реєстру заборон вlдчyжeRIIJI об'єК'dв 
нерухомоro мвАна від 18 борозНR 2010 року.----------------

9. РизиК вunadK080r зtlZUбел; Об'єюnа nрuватU!tЩіt 
9.1. Ри3ик випвдковоі зarвбeni або ПСУВВRIIJI об'єкта праапааціt Продавоць несо 

до момеату передачі MaAнa.,-----------~-----------
9.2. Ризик ВИП8дКовоі зarвбепі або ПСУВВRIIJI об'єкта праапаaцit Покупець несо з 

момоату вa6yrra права власностї ва Об'єкта приватизaцft.,------------

10. ФОРСМQ:JICорні обстави"u (непереборна CШJtz) 
10.1. CroроRИ звinыullo'lь •• від вiдnовідапьності, за неВИКОRIIIIIIJI чи несвоєчасне 

ВИlCОНIIIIВJI умов цьоro ДоroВ.,Ру у разі виннкноННR форс-мажорних обставин, (обставин 
нопоре60рноі сипи): пожежі повоні, зомпotpyси. зсуви, інші види стихlАвих пих. введеlПlJl 
BOЄНROro 111І нвдзвичalвоro стану, тощо. Сторона. па но можо виконати умови ЦIIoro 
доroвору через виникнеННR форс-мажорних обставин (о~ставин непереборноі сипи), повинна 
повідомити про це іRПl)' сторону прoтвrом 3(трьох) ДНІВ З днк напехсвоro ДОКУМОRТВJIЬноro 
ПЇДТВерД)КеRRR фllК1Y HUВHOcтi таких обставин. . 

: 11. ВupішеlflUl спорів. 
, 11. Усі спори, що виникають при B~Oвaнвi умов ЦIIOro ДоroВОРу, а60 у зв'пку з 

тnyмачеRRRМ роздіпів цьоro ДоroвоРУ, вирiJПylOТЬCJl У порвдку, BcтaнoвneHoмy чИНRИМ 

3BOHOДUCТВOM.- о 

, , • 12. 3А,;нu J'A'OВ "ьаго Даговору та ііого роз;РВанНR. • • 
12.1. ·зміни умов Доroвору, або вносеИНR допов~онь до aьoro МOЖJIIрІI тшьп за 

3rOДОlO сторін. •• о .а Ф • 
'12.2. Усі зміни та ДОПОВНОИНR здїйсlDOlОТЬCJI ТШЬКИ В IDIСЬМОВI ОРМІ 3 

ВаСТУПВЇіМ посвїдчоRRRМ таКИХ змін та доповнень в ~prввax нотаріату. • оо 
12 3 У І HOВВКOHaННR однією з сторІВ умов ЦIIoro Доroвору ВІН може 6yrи 

• .;'.і& б·· • P~.oK ва вимоry іншоі сторони рішеВIUIМ суду або Господарсьхоro суду. 
ЗМlВеllAA а о РОЗIРВIUUIA , 
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13. вuтрtлnu. 
• ПОВ'JI3аиі , укпадеJIIIIМ цьоro доroвору. Aoro иotaрlan. 

1'.1. J\ct JНIPII"'O ECI)IIIdaD1R.........- бере на себе ПокytlOЦlo.· ... 
~.....-: ,ре _ JIOIIIIII"" ......... CIJIIXYII8"'" оПD8111 """"' lІОРО6 -

1'.2. З6ІР .; D :':"":udв РР з_ ysparнв "І\РО 3ІіІр на оlioll ....... ,.,.: 
3l1Оно" уxpatнп ~. 15 _ua 1999 року. локуnr,е/І" ВнесениА.,-----.....:.--пенсіІне crpахування від 4.· .... ·.. • -, . 

. 14. доааmкові fIIIA'oгu. ; 

14.і. ЦеІІ ДOnJВIP niJuШU iunIP~ посвїдчOВll1O•1R JICII'IUI'!II PC<CIPIIdL-. 
14.2. Доroвір СJCJIllAеио та посвщчоио в 'ІрЬОХ npИМ1РНИквх. IІIС1 M~ OJUlllDay 

ICJPIIIIII""Y _. OJI>III npIIIIIpItШ< ~ !l5ep1ramoC" У CnP8IIIIX ВODJIIIIY, • Іаі, 
1І1uшвдені на6n1НlШX ИOtВріlUlЬИlIХ докумеНТІВ Стороиам вИДВІОтьСІІ.,--------' 

PeICВblml сторІн: 

продавець . покупець 
Teplrropi8JlltD 11'0Мада міт Вровари громадська opraнbaцil! «Реапью спрна 
07400. КlUвcькa обnac'd. м; Бровари 07400 Київська область, місто Вроварн, вyJI. 
&уп., Шев'lещ2, МJIaryиовоі, 18-6, 
в особі D'ІIШІаИИD упр8ВJIЇИIUI В особі roJIови орraвiзаціі 
IOмyнaJlltHoi JUllCвості ВРОВ8рськоі міСЬ1Соі Усова ВасИПІІ Петрович .. 
Р8ДП • КОА ,а єдрпоу 34837902 
ВО3ВІОка lCоcmnmD18 Qnексавдр01lИ'lа р/р 2600622З~! ~ ПАТ ссРdффalbев Бш 
каа.вдрпоу 24209727 Авапь» МФО 380805 
plp37181~30~~'~rб~УдкуКиівськіА .. ::.~ , :'~ -" . 
06Jlacтi м:1<нУВ; МФО'.8%1018 :,,:.пї • . .. - ... '.. :1.. ,', І: .-

.;' 4{'" _ .. - ... ,\;Ol\~ ~'/ .. ::. '~"'\ .. 
' .• ': ' І '. '" 11. оо 
I
, .. ~ , " . ..' '",: о.в І ' 

:: ~'~'I ,~ І v I='-J: ШВІ "." .. ' в.п~Усенко \\; ... ~ ..... ~ .::-:0' ,- ....... \. Ї"" : " " 

.',' ~ ',. . І. \" , \t .', - • Мt10 •. ' .. -' ,~.!t"""""l:' , ~ ~ . Jo "". .' О" 
Цc~It' ... ~PraJt ... itP~x:1I!1fa·OCinвcn. Yxpвlнa.icIMHUUnO"fO'6epe3iua --а ТИCl'lі "el::RТCIlп:;.i~1oI:--

':_ р ......... ~,сио МНою. ВIІ3НР н.м. '. АІІ' д' Hm.pilJllolloro'o~.1Cнiiё.xoi обnacri • npиватннм °HcrrapiycOM 

С:Р підписано croроllUlИ у моПt nPИcyDlОcri. 
• rpoм ..... ві п_CIUIН дora.ip -А1cwmП&m Тернroр_иоt 1110.,_ .,1 Іі' ImnOIJlIНO. ІХ дiaдaтнicm.. а 
1:р~~~IiIР~СІІІЬНІ~_CnP;1IНIt noаиО"':' РОIlpИ в асо6і ВроварСЬ1Соі міськоі PIUI~fi. _, nPI1М1 ... _ ... - І npедtr8lниxlв і НlJlанlcn. ТIІ,иrIDрII1Шlo1iJ.П11~~ 

~~I"~U1~~I\щ_1ІЄ ~ пера рена. 
~11І1іf.QiiіМІД 182. " •• }et:CrpIЩ\" 
~~~~~р..:,~,;;",,;WI=иоra Imn ........ Ухр_'" ~ о • .......--J IІІIIИ права масності на 

ПIДl1pнaa:ral ВРОВlpClo1Соі мlСІоlСоі радн 

• • Зapea:rpовUlО В peєcrpi за НI~ !jg 
11 F ЧІІІТИ - У відповідНОСтІ 3 _ofUIII 
І ст.31 Закону Украіни «пра H0t8pllfl8 

о' )ate,·o~r . 
. -

~;;~;.i-~-.YIpoМ, (Ьclщ~ 
я,.,,~р ~ 
, ... 'J ......... oI5U.... І ,.. • t U СЬХОlа 

• ,. 81рн1сть цrcr 
~.: ~ с:. ,. uDnur:ow. 
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0вnl До r О в і р 
КУП. -продажу ОlСреиоro IIІДВВідуlUl •• О BB3BaIJeBOrO майва _ 

вбудова.оro Веж&таовоro ПРВJ\lіщеввв шавхом ввкупу 

МІсто БроваРl1 K.lrBCltlCor Області, 
BlcIJ\IH8Д1UIТe бераНА двІ ТlICllчf десвтого року. 

TepвтopJanr.вa rpOM~ міста Бровари в особі Броварсыttt міськоі ради, 
~іСЦe:J~о~еJIRJI поі МІСТО Бровари, ВYJl. Гaraріив, 1 " Киівськоt 0БJIасті, 
Ідекrв,пauu~ KO~ 2637637S, в особі УпрlВJlїИІІІІ KOМYНВnЬHoi ВDВcHocтI Броварськоt 
міСЬКОІ рвди. Ідентифікаційннй код 24209727, місцезнаходжеННR JIКOro: Киівська 0БJIвсть , 
uiC1V Бровари, ВУJIИЦR Шевченх .. 2 від імені JlКoro діє начвnьннк Упрaвnінні В03Н1Ок 
КОCТJПIТIIII. О~ександрович, зареєстрований за адресою: Киівська обпасть, місто Бровари, 
ВУJIIЩII ОmмпіАськ" будинок 6, квартира 213 та діє на підставі ПопоженНJI про УпрaвnіННJI 
кoмyнam.Hoi масності Броварськоі міськоі plДН, затвердженоro рішеНIUIМ Броварськоі 
мірької ради від l' квiТНJI2004 року Н! 436-21-24, та Р03ПОРJlJDКенНJI виконавчого коміпry 
Броварськоі міськоі ради від 27,06.2008 Н! 108-0С, (двni - Продавець), :І ООнlєf сmорони,-

та rpомвдсьха організaцiJI «Peanьнi cnpавш) місцезвахоД1lCeIDUl JIКOi: КИівсьха 
o6JIacть, Mic:ro Бровари, вуnюvr MJIaryвOBOi, 18-6, ідевтифlхаціЯниlt код за ЄДРПОУ 

, 34837902, Свідоцтво серії АОО N!! 094033 про держану реєстрацію юридичвоt особи 
проведену дер_ввним реєстратором виконавчоro КOMiтety Броварськоі міськоі ради 26 
IpYДIUI 2006 роху за Н! 13SS1200000002134, в особі roJlОВИ орrвнiзaціі Усенка ВасИJUI 
Петрович .. ідевтифікаційвнй код 2060710879 IIJCИЙ мешкає за адресою: КИівська 0БJIвсть, 
.liC1V Бровари, ВУJDЩВ Постишев .. будИНОК І-в, квартира 164, та діє ва підставі Cтaтyty, 
зарeєcrpоввноro рішеllllRМ виковавчоro комiпry Броварськоt мlськоі ради від 26 rpYДIUI 
2006 року N! '82 та протоколу ЗaraJIЬвих зборів засновників НІ712010 від 04moтoro 2010 
року (дani • Покупець), :І друго' сторони, разом· Сторони. попередньо ознайОМJIені з 
вимоraми ЦВIIim.HOro законодаства щодо недійсності правочинів, пере6увIlOЧН при 
здоровому розуМі, .сніЙ пвм'JПi та діючи добровіпьно, розуміючи ЗDчеlDUl своіх діі та іх 
правові нacniдки, • 

JЖЛQЛ-и чей Договlp про НU:Ж:ЧНllЮlадеНIJ: 

1. ЛрedA.emДогDflОРУ 
. 1.1. Продавець, на підставі рішеННJI Броварськоі мlськоі ради від 29.12.2009 
N!IЗSS-77-0S зобов'ПУЄТЬСR передати У впаснІсть Покупцю окреме lвднвiдyanьHO визначеве 
маАно а саме офісне НeжитJlове приміщеllRJl на першому поверсі (дani - Об'єкт 
прива~аціІ) зaranьною пnощею '6.4 (П'~де~ шість .цinиx чотири деCJIТИX). кв.м., JIКO 
ЗН8ХОДВncJI за адресою: місто Бровари, КиівсЬКОІ 0БJI~сц буnьвар ~ез~IDКRОСТІ, З ('Іри), а 
Покупець зобов'ОУЄТЬCJI ПРИЙНПИ Об'єкт приватнзаW1, сппатити ~ ВІДПОВідно до ~OB, 
що визначені в цьому Доroворі, та зареєcnpyвати право ~CHOCТI Об'єкта прива'1'И3~і в 
кoмyнanьHoмy підприємстві Броварськоі міської· ради «Броварське бюро ПХІІ1чноі 

іивентаризlЩ1Ї» (дani-БТІ). .., • Б б' 
. Об'єкт вватизlЩ1Ї нanехапь Територ1lJlЬніА rp~Maд1 МІста. ровари В ОСО І 

. • пр вві xoмyнanьиої ВПСНОСТІ зriдно СвІДОцтва про право 
БРОВВРСЬ~Оі МІСЬКОЇ р8ДИ :ВсеПРЇJI САВ N! 693032 виданоro 02.02.2010 на підставі рішеННJI 
вnaCHOCТI на нерухоме ~ Р.. • 02022010 року за Н! 46 3BpeєcтpoBaнoro 
BНКORКO"" Броварсысіi МlСЬКОI ради ВІД ., б' ;. 

'''J., • Бровврськоі міської ради «Броварське юро тexRlЧНОI 
комунапьним mдприємством .' 
• -' ЄТЬcJI виrJlrDМ про peccтpaцuo права масНОСТІ на нерухоме 
1НВентаРИЗIЩ1I)),ЩО mдтверджу 2S208021 реєстраціЙНИЙ номер 23448161 номер 
майно ВIfДIUIИМ 02.02.2010 роJCYtЗа номером t 

'311D1су 1 ЇS4 в книзі 1/4.- технічном;-;;;порті JIКИЙ виданий 
Характеристика приміщень знахо~CJI в б' r 

коМyиanьннм підприємством Броварськоі МІськоі ради «Броварське юро тexRlЧНО 

інвентаршвцїі». . иrпy :І реєстру прав впасності на 
B~aP.~§YI 
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ьНJIМ підприємством Броварсько! МіСЬКОі 
нсрухомс MaRнo, 811д11HO~i :~=aIlUT 11.02.2010 року, ~OMCP BIIТJIry 25292~ 
..Броварське 61ОРО технічно І ртість офісиого ИС:ЖJШОГО ПРИМІщення, що 8I1Кynafhlo.' 
pcmpaцiRHllR иомср 23~8101, 8~i ТlIСl'lі двісті ДС8'ЯНОСТО три) rpивні оо КОniJlок."::::
clClllдllЄ 182 293,98 (сто 8IC~: Об'ЄКТ ПРJllаuaаціі псрсходить до ПоJCYIIЦI DЇCJIJI clUlatв 

1.2 Пpuо впасноСТІ аціі ._--
• сті 6aHOro об'ЕКТ8 npllВma • -

noаноТ 8арта ПРIIд о незвпСЖНУ 8артість MВnHa, що затверджешdt ВІ_DIC 
1.3. Зriдно з 80СН08КО.1 ІІ!' БР08арськоі .,іськоі ради 8ід 26.02.2010 рокУ N! 4Sо()д 

уnpaвnінВl ко.syнапьноі вnacH=ТlDllU1 54 983,35 (п'JlТдесJIТ чотири ТИсnі дев'l1'Сот 
РІІНКО8а 8артість Об'ЕКТ8 ~п 6 пдв.-------··--------

) ні 35 кот ок ез • -
вісімдсСІ1' 'lpll I1JIII му Доroворі Об'єкт приваТlDаціі gpOдaHO за 65 980,02 (шіcrдеcrr 

. 1,4. вкв;sашІА 8 ~~".CI1" mll8Caь 02 коniЯки, 8 тому числі ПДВ 10 996,67 (деCJn. 
п'т ТlIСІ'І ДС8ШОТ 81СIJWIAIi І -r • 
ТlIСІ'І ДCB'maт дев'IНОСТО шість) I1Jll8Caь 67 коmЙок. -

2 Порядок PDJpll%)1llKiB 311 nрuд611нuіі о6'єкт 
2 1 покупсць зобов'ПУЕТЬСI 8НССТИ ПДВ 8 сумі 1 О 996,67 (десять ТИCn дeB'11COr 

, • . шість' mlllCИIt 67 копійок за прид6аний об'єкт ПРOТJП'Oм 1 О (дсСІІІІ) 
дсаlROСТО І -r • • д " 
JClШсндарmlХ днів з MONc:Jn)' HoтвplВnЬHoгo ПОС8ІДЧСRНR цього оroВОРУ ВUUl081ДВО да 
nnтIDoro ДОРУЧСННІ з рахунку ПОК)'ПlUl26006227238 в ПАТ ссРaRффаRзеи Банх Ав .. 
МФО 380805 на рахунок ПРОДUЦR N! 37181003000434 банк УДК у КиУвськіА 06nІСІі 11. 
КlIів, МФО 821018. 

Покупсць зо608'а)'t:ТЬсн 8НССТИ 54 983,35 (п'JlТдесJIТ чотири тиcnі де8'шат 
BicїмдcCJIТ 'lpо) I1JИВні 35 копійок З8 прид6аннй 06'єкт npоТJIГОМ 30 (ТРИДЦJIТИ) капсвдарш 
дUiB 3 момсКІУ пiдnиcaнJul ЦIooro Доro80РУ. Термін смати може бyrи продовженnR ва 30 
ШСRдlрних днів 38 зroДОIO "ПРОДUЦR" за УМ08И 8нссення "Покупцем" НС мсншс 50 
Biдccmdв ціНІ' продажу, 8 самс 27491,68 (ДВIIДЦRТЬ сім тисJIЧ чотириста дев'яносто OJUII) 
I'pНlНl 68 капіЙоас. IInата за Об'єкт 8НОСИТloСН на підставі цього Доro80РУ 11 

прuвl1'В3aцiRНlIХ nиатizннx доручСнь. встановnсиоro зразк&. ВКЇ ВИдає Продавець.,---
2.2. Розрахунки за ПРltдбlRИA об'єкт приватизaцir здіlсlDOЮТЬСЯ Покупцем 

lDJUIXом 6с:зroтiвковоro ПСРСРІІХУІІ8ИНІ8сієУ суми зі C80ro paxtнкy на рахунок Продu .. -
2.3. Розрахункн за 06'єкr приватизаціі здUtСRlOЮТЬСВ таким чином: . 

-кa~ По~ 8 сумі 54983 Ірн. 35 кап. (п'ПДCCJIТ чотири тиcnї дeB'JlТCOТ BiciмДec:JlТ1pH 
I'pIIВНI 35 каШllок) псрс:раховyJ01'ЬCl 8ідповідно до lШатЬкноro доручена 3 рахувху 
Поacynцa N! 26006227238 8 ПАТ ссРaRффaRзсн Банк Аваль» МФО 380805 на рахунок 
ПРOДUЦlN!37181003000434 6111К УДК У ІСиівСЬкiR області М_ Киів, МФО 821018 •. --

3 1 п' З. ЦІред",," 06'ЄЮnQ nРUВllmU3lЩit· . 
термів ." ерeдlча 06'ата DpиватизаціУ 3ДlЙСRlOm.ся ПродаВцем Покупцеві в 3-дc:RllRЙ 

ШCJUI спиати П08НОТ 8apтocri прltдбаноro об'єкта прив rJI3 • ..:\" _ 
3.2. Перeдlча 06'ата Dpив іі П _. OЩU. ___ ,. 

Покупцем здiRСНІОЄІ'ЬСІ8IC'1'DМ ana8ЦI ~oдu~ 1 при:llвJrrrВ об'єкта npивапРІЩІІ 
ПРиloму-перeдlЧl,1ІКИІ mдПИсyt:rЬСВ сторонами. -

. 4 1 ,,__ 4. ПРІІ,Q і 06oe~ cтaniH . 
• • AU .... сторона з0608'п)'mCR r • 

Доroвором. та СDpИІТИ іншій eтn.. ні в~нувати обов'IІ3Ц покnaденї на нсТ UJIII 
4.2 ста ---.. о _ у ВИКОНIRН1\і обов'язків _ -

• рони нс:cyn. Ml1'epllU1Ьнy 8" • 
вИІСО~ умов Доroвору. адПОВaдaJlЬиість за иевикоRВRRJI або иеи8J1dClll . -, " --, . 

S І П 5. 06D8~1nl ЛІ • • •• окупсць 3060в'IІ3....... 09nl/R. . . 
'I)B)'C'I'8R --.:==:--________ --
. 08JJСНИІ цим ДоroВОРОМ -
2) в' )'СТаномсннА цим Д С1рОК сnпатити подаТОК на додану вартість; -

пр.аnaaцitі Oro80POM ClpОК сnпатити вартісп. ПРОдаУ Об'-
3) 8 )'C'I'8RО8JJСНИй цим Д __ 
4) У РІЗі зміни 8JJlСн:ВОб~М ClpОК DpИlburrи Об'єкт приватизаціі' -

• ЄКТа Dpнватизвціі ПРОдаВець пови:.ев покnaСТІІ 

.. -.-..-.-.. -~:~-
, ., r:"fip.9ip:~, .~" ... ,. • - ....... . 

І.· .,. • ".~ •• ""~---" __ . . .., ... ",. ., .. - -.. ~--."""". 
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обов'аки :lВДВІІИМ Дотавором на HOBOra ВJlacннКa •. --------------
') СlШатвти вартість робіт, ПОВ'ааЮі'х:l ni.voтaBKOIO об'єкта да прнватsa8Ц1Ї, 3riднo 

рахунків, виконавців поcшyr визначених прадавцем.,---. __________ _ 

6. Обов'JUки ЛрtЮо .... 
Продавець зобов'JI38ниА:. • 
6.1. передати Покупцеві об'єкт у BCТ8HoвneннA цим Доraваром c:tpoK.,-•• -•• -•• ---

. 6.2. повідомити ПохупWl в раї нес:воєчасноra BHeCelDlJl lШатеziв 38 Об'єкт 
~ШRua~L.---------------------------------__ --,------------..-.--

6.3. здiJtСlПOвати коиrpam. за BНКOHВIIНJIМ Покупцем умов цього договору. _ •• _--

7. Відnовідll1lllн;стll ЛоКJIn"" 
7.1. У раі порушеНIUI терміну IUl8ти за об'єкт прнватsa8Ц1Ї Покупець ClШачує 

ПродввlDO пеlПO у розмірі подвіJblоі 0БJJікавоі C'l'8ВКИ НаціонВllЬНОта банку Украіни від 
неСlШ8ченоf суми :І ypaxyв8JIIIJIМ ПДВ З8 кожний день прострочеННJI, апе не МОlПllе 0,1 % не 
внесевоІ cyмJl вартості об'єкта ПРНВ8ТИЗ8Ц1Ї за ко_ниА день прострочки.,_· --.----

7.2. У раї, JOCЩО Покупець ПРOТJП'OМ 60 днів з моменту натаріапьного посвідчеННJI 
тв дepZВВBOY peєc:тp~l цьоra.Доraвору ве СlШатнть у BCТВНOВJIOНY в Доraворї вартість, він 
СlШачує ПродввlDO BeycraAxy згідно чинвоra :lвконодавства. При цьому Продавець порушує 
lIИ'1'8IIIUI пра розіРВ8IDIJI цьата Доraвору і вимaraти відшкоА)'В8ННJI збитків. _. -.-----

8. Гарант" то npетензіlt 
8.1. Продавець raраитує, ща об'єкт прнватизlЩ1Ї ве ВХОД:ИТЬ да перenіху об'єктів, 

які не підппають прнватsaвцїі, не є проданим, 38CТUJ1eннм, не ЗНВХОДИТЬCJI під арештам, в 
пОдатковій 38СТВВі ве пере6уває, судових Справ щодо нього не має. • • 

8.2. Фaxr відсутності забоРОНІ' відчужоННJI :lавачевого НeжитJlоваго 
приміщеВВJI підтверджуєтьCJI: - ВИТJIraм з Єдиноro реєстру :lа60РОН відчужеНIIJI об'єктів 
нерухомота мвАна від 18 березВJI2010 року.-' -._._. ---------------

9. Ризик вunodKOВOr зozuбелі Об'єкта npu.omuзtlЦir. 
9.1. Ризик виnaдкaвоі :larибeni або псув8ННJI об'єпа прнватsaвцїі Продавець несе 

да момеиty передачі Mdвa.,-----------------------
9.2. РJl3ик ВИПадКОвоі заrибenі або ПСУВ8ИВJI об'єкта ПРНВ8тsaації Покупець несе з 

MOMeкry вабyтrж права ВJl8CBOCТЇ на Об'єкта прнвапаацit •. -··-----------

10. ФОРСА.fl:JICtJрні обстО8ини (непереборно cuпo) , . ... . 10.1. Сторони 3BlnыulloтьcR вІД В1дПОВ1дIUIьноcm, за BeBНКOHIВВJI чи весвоєчасне 
ВИКОНВВВJI умов IIьOro Дотавору у раі виникненНІ фарс-мажорних обставИR (оБС'І'8ВИН 
вепереборноі сипи): пожежі павеві, земnетрусн, ЗСУВИ, інші види СТИХіАВВХ пих. BBoдeВНR 
ваєввота чи ввдзвнчаАвоro ставу, тощо. Старова, RК8 ве мо_е виконати умови IIьOro 
договору через ВИllИКВеВВ8 форс-мazорних обставив (обставИR вепереборвоі СИПИ), 
повивва повідомити пра це іншу сторону nPOТIU'OM 3(1рьох) днів з ДНІ вanежвоra 
дoкyмeВТВJIЬBOтa підтверджеВВ8 фахту ВUВBOCТЇ таких обставив. -,-•• _-------

11. Вирішення спорі •• 
11. Усі спори, що вИВИІС8ІОТЬ при в~наиві умов IIЬoro Дотавору, або у ЗВ'аХУ:l 

тлумачеВВІМ раздіпів цьота Договору, ВИРUПYЮТЬCJI У порвдку, ВСТВВОВJIеиому чинннм 

заководавством. 

12. з..,lни 110.08 цього Догosору та його розlpванНR. 
.12.1. Зміни умов Договору, або BHeceНВJI доповнень да вьата махшиві тim.ки за 

:lroAOIO ~~~ Усі змїВВ та доповвеИВ8 :lдіАсІПОIОТЬCJI тin.~ В ~~;';';;~i~' формі :І 
вactyDIIИМ посвідчеНИJIМ 'l'lКИХ змін 'ііі доповвень в ~praнax HO'l'lplaтy.·· • • •••• :.-

12.3. У разі вевикоlIIIВJUI одиіЄlO 3 старІВ умов цього Дотавору ВІВ М'а_е бути 
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_.-11 имDl1 іишоі старою! рішенНІІМ суду або ГосподаРС.ІО 
зміненІІА або розіРI""I'П на в ro СУА). 

13. ВиmpQ1lJu. 
, ПОI'JI3ані з укпвдеllRlМ цьоro Доroвору, йоro lfotaDlIIlt._ 

13.1, ВСІ Bln::;eєctPВnїao та BНIOHaнRJIМ бере на себе Покупець. ...-... 
ПОCJіАчеНllDfз• дcpЖUб' о6Ов'аКОlе ~pжuне пенсійне стрвхуваНИJ(, ОПnВ:1'а JПCО;;;:::::-': 13.2. ІР на З у віки "П.L збір н б' -~\J11raa у rнu "Про внесеНRIЗИін до ІКОну кр 1''' а о ов аХове sen-..... 
3aкa~OM ~ ___ ........ від l' JU11111111999 РОКУ. ЛОК1nIlUf, внесений •. --·--____ .. :....-r ........ 
пеВСl1Ін!І ~1IA1- --.. 

/4. ДодflllUtовl fIШ.otU. 
14.1. Цей ДoroBip пlдmrraє ~oтapilUDtНoмy посвiдllеllНl~ та держав~ POECIpaцjt_ 
14.2. Доroвір СІСІІвдено та посвідчено в ~ItOX ПРИМІРниках, JIК1 МIIO'Пt o~ 

soplWlЧИУ сму. ОДlm примірник ДoroBO~ зберll'8ЄТЬСJl У справах НО1'арі;ny •• haвi. 
ІUКll8дllиі ва 6JшНJCIX НО1'Ірішних дoкyмeкnв Сторонам ВидаІОТЬCJI.· • _ 

PeквbllТU сторІІІ: 

ПРОАІІІІЦla 
TepInopJaт.нa rpoмllДl м, Бровари 
07400, Киi\lсьа 06nacri, Мі Бровари 
вуа, Шевчева,2, . 
в особі НlЧIJПoНIID 'Упрllll.DЇJlВJl кoмyвam.нoi 
lDCиacri ВРОВlpСЬ1Ші міськоі ради 
ВШIDOJCa КаCТJППИlla ОаеКСlВДpовича 
ХОД ВДРПО'У 24209727 

/..~1~{00434, банк 'YlJ)C у Київській 
/i"·~~!Dj:ij~~ МФО 821018, 

Покупець 

ГРОМ8ДСіа орraвiзація «Peanьвi СIIJIIID 
07400 КиівСіа облаcn., місто БроварІ, .,.. 
M.JIaryнOBOi, 18-6, 
в особі roлОВR орraиiзаціі 
Усеиu ВВCИJUI Петровича, 
код зв єдрпоу 34837902 
РІР 26006227238 ~ .��Ar.:-~вАффaJbeJl БІВ./ 
Aввnь» МФО 310805: --"-:о ,І о ,. 

/I~Y' . . "\fo '~". " ~ 
і' d \~\ ~.: ,~'- : . 
\:::~!. \:~~ І:: .. ·· .0 ІС.О.DШВlOI /,. ' ,~i • 

,~.:.' \ -~.. ,~.c·l 

.... ~-' ".::-

.. '"" • . -а.···./··, 
t .:~ -'''' ... ~_.! .-:- • 

о • 0'0 • - МlIїіо';1:'nОв-L.. ".-,,_ 1: __ 
'o~o~.,~~~~.r.o, .ар ... Al'lUlcьxa OW"'L"D, 'Україна вісїUDIIln ...... ro береза .. -І' 

J 
о. 

',' 

~=r~"'~;).\~. ..... .. .. ~&." 'АА #4/8 ..... !I'.-... I""'.-v:.-
~. "" ". 
'Ч~_~R:, 'Aoraaip посвідчена мною Баз 'lJ'\t1rdJh. 
мicuoro JlO'1'Ipiaт.нora 01mVru ",-,,_~. , вр н..м., приватним нотаріусом Бр'''*(gь~ПР-

П_' • -1'.1".1 ~IOI 06л1CТ1. 
Mw"BIP пlДllИca80 сторонами у IІОій • 
Особи I1JOМII.IIIUr, ві' ПРJICY!ВОСТ1. 

IIJ!U03Дaтнicn., дlaдaТRicn п;саш: дol"OВIp, встановлено, ut дїєздатвість, а 
.ьхоі.ради та ГPDМlдcьxoI ор=Оі rpOM~ місТа Бровари в особі Брова~ 
нanеatсп. 1'рОМВДЇ' ccPeam,m справ. повноважсНИJI продcтuНJIIIII 

DiДJUnЄ д .... віАМ1c:ta Бровври, вi.цrtyжyваноro приміщеllИl перDJіраD. 
cnmi 182 Цнв~:-:~ У' , _.~ 
реєстраціі у ко ксу • краіни право ВJl8CHOCТ1 на U01" .... ' 

1(t~~:ХніIШоііllleиraрИ3і::ьному ~IIЄМ~Ї БРОВ,аРСікоі місьхоі р ... 

.. Зареєстровано в peE~i заN!1 % 
/ / _ CТR11lyтo nпaтн _ у відповіднОсті 3 /' У/,' ВИМоraми СТ.31 Закоку УкрвінИ «Про 

u '/ IIDТapiaт» 

r( ';'L' JVJ' ': : 
, )~- V ,_ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвСЬКОї ОБЛАСП 
'УІІРАВЛІння КОМУНАльної ВЛАСНОСТІ 

07400, М.Gровари, вуJJ.ш ........ 2, .Т.Т. к;-ц 4-13-69, 4-О2-9' 

Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 

Сanожко І.В. 

Управління комунальної власності просить Вас винести на розгЛJIД сесії 
Броварської міської ради в березні 2010 року додатково наступне IIИТaННJI: 

1. Про затвердженНJI договорів купівлі-продажу об' єктів комунальної 
власності територіальної громади м. Бровари. 

Начальник УпрaвлiннJJ 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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