нежитлового примицення, за адресою:
50000, м. Кривий Pir, вул. Олександра Поля, буд. 4, прим. 90а
придбаного ({шинною особою Дандикшою KXuieio Сергивною
MicTO

Кривий Pir, двадцать третього жовтня дв1 T H c a n i двадцатого року

Ми, що нижче пщписалися: управлшня комунально: власноспй листа в иконному
Kpueopi3bKoi мкькоХ ради: 50101, Дншропетровська область, м. Кривий Pir, плогца
Молод1жна,1, щентифжацшний код юридично! особи 25522449 в oco6i в.о. начальника
управлшня комунально! власносП MicTa виконкому Кривор1зько! MicbKoi ради ДронтковоХ Марини Статславгвни, яка д{е на пщстав1 Положения про управлшня ко
мунально! власносп MicTa виконкому KpHBopi3bKo'i MicbKoi' ради, затвердженого р1шенням
KpHBopi3bKo'i MicbKoi ради Дншропетровсько! обласП вщ 27.07.2016 року № 754 «Про
затвердження
Положения про управлшня комунально! власносН мюта виконкому
Кривор1зько! мюько! ради в новш редакцп», si змшами (р1шення MicbKoi ради вщ
23.09.2020 № 5014) та розпорядження мюького голови вщ 23.03.2020 № 146-к (надал1 Продавець), з одше! сторони та фЬична особа Дандикша Юл in Сергивна, реестрацшний
номер облжово! картки платника податюв та 1нших обов’язкових платеж1в: 3275307908,
мюце проживания ф!зично! особи: 50007, Дншропетровська область, мюто Кривий Pir,
вул. Гетьманська, буд.74, кв.348. Паспорт громадянина Украши: сер1я, номер АН 979376,
виданий Дзержинським РВ Кривор1зького МУ ГУМВС Украши в Дншропетровськш
областц 07.11.2011 року (надал! - Покунець), з шшо! сторони, уклали цей floroeip кушвль
продажу (надал1 - Догов1р) про нижчевикладене.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов’язуеться передати у власшсть Покупцю нежитлове
примщ ення, за адресою: 50000, Дншропетровська область, мюто Кривий Pir, вулиця
Олександра Поля, будинок 4 (чотири), примщ ення 90а (дев’яносто лНера «а») нежитлове прим щ ення загальною площею 76,9 кв. м, вбудоване в I поверх 14поверхового житлового будинку, а Покунець зобов’язуеться прийняти та сплатити за
об’ект приватизацп цшу вщповщно до умов, що визначеш в цьому Договор! та пройти
реестращю об'екта приватизацп, згщно з чинним законодавством.
Характеристика об'екта приватизацп наводиться в техшчному nacnopri
виготовленому станом на 03.12.2019, що надаеться ТОВ «Ф1Н АП КОНСАЛТ» i
передаеться Покупцю.
Нежитлове прим щ ення належить територ1альнш громад1 в oco6i Кривор1зько!
MicbKoi ради на npaei комунально! власностп
Пщстава для державно! реестрацн на нежитлове прим1щення: лист, сер1я та номер:
7-14/16/2073, виданий 31.07.2020, видавник: Управлшня комунально! власносН мюта
виконкому KpHBopi3bKo! мюько! ради; лист, cepin та номер: 05-09-02487, виданий
13.05.2020, видавник: Регюнальне вщцшення Фонду державного майна Украши по
Дншропетровськш, Запор1зькш та Юровоградськш областях; техшчний паспорт, сер1я та
номер: б/н, виданий 03.12.2019, видавник: Товариство з обмеженою вщповщальшстю
«Ф1Н АП КОНСАЛТ»; наказ, cepin та номер: 38-А, виданий 23.01.2020, видавник:
Департамент регулювання мютобущвно! д!яльносп та земельних вщносин виконкому
KpHBopi3bKo! MicbKoi' ради.
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Пщстава внесения запису: Рш ення про державну реестращю прав та !х обтяжень (з
вщкриттям роздщу), шдексний номер: 53599180 вщ 13.08.2020 16:24:27, Вербовська
Катерина Васил1вна, Виконавчий компет Кривор1зько1 MicbKoi ради, Дн1пропетровська
область.
Право власиосИ Продавця зареестроване державним реестратором: Вербовською
Катериною
Васил1вною,
Виконавчий
компет
Кривор1зько\'
м1сько\'
ради,
Дшпропетровська область. Дата, час державно!' реестрацп: 31.07.2020 13:47:55. Номер
запису про право власност1/дов1рчо! власност1: 37751855. Реестрацшний номер об’екта
нерухомого майна: 2145739012110.1ндексний номер витягу з Державного реестру речових
прав на нерухоме майно про реестращю права власностп 220226051.
Дата, час
формування: 13.08.2020 16:42:51.
1.2. Право власноеп на об’ект приватизацп переходить до Покупця
шсля оплати у повному обсяз1 ц1ни продажу об’екта разом з неустойкою (у раз1
и нарахування).
1.3. Право власност1 Покупця на об'ект приватизацп п1дтверджуеться цим
Договором, який укладаеться м1ж Покупцем та Продавцем, а також актом прийманняпередачь
1.4. Згщно з р1шенням Кривор1зько! м1сько! ради вщ 29.07.2020 №4882
«Про внесения змш до р1шення м1сько! ради вщ 26.02.2020 №4537 «Про затвердження
п ер е л и в об’ект1в комунально! власноеп м1ста, що пщлягають приватизацп та за якими
продовжуеться термш приватизацп у 2020 рощ» i приватизац1ю об’екта нерухомого майна
за адресою: вул. Олександра Поля, буд. 4, прим. 90а» - приватизащя об'екта здшснена
шляхом продажу на електронному аукщош з умовами.
1.5. Зп дн о з протоколом про результати електронного аукщону №UA-PS-2020-0906-000010-3, який сформовано 24.09.2020 о 16:05:37 (затверджено наказом управлшня
комунально! власност1 м1ста виконкому Кривор1зько! м1сько! ради вщ 07.10.2020 № 61-п),
ц1на продажу об’екта приватизацп становить:
510 005 грн. 00 коп. (п’ятсот десять тисяч п ’ять гривень) 00 коп.
без урахування ПДВ.
На цю суму нараховуеться ПДВ у po3Mipi 20%, що становить:
102 001 грн. 00 коп. (сто del тисяч'г одна гривня) 00 коп.
Цша продажу об’екта з урахуванням ПДВ:
612 006 грн. 00 коп. (micmcom дванадцять тисяч luicmb гривень) 00 коп.
1.6. Пщ обтяженням, забороною вщчуження(арештом), шотекою згщно з
витягами, виданими з Державного реестру обтяжень рухомого майна та з Державного
реестру речових прав на нерухоме майно вщ 23.10.2020 року, це Нерухоме майно не
перебувае.

2 . ПОРЯДОК РОЗРЛХУНК1В ЗА ПРИДБЛНИЙ ОБ’СКТПРИВЛ ТИЗЛЦП
2.1. Порядок розрахунку за об'ект приватизацп здшснюеться таким чином:
2.1.1 гарантшний внесок для учасп в аукщош, сплачений Покупцем на банювський
рахунок оператора електронного майданчика - товариства з обмеженою вщповщальшстю
«ЗЕ ТЕНДЕР» у po3M ipi 39 928 грн. 60 коп. (тридцять дев'ять тисяч дев’ятсот
двадцять eicm гривень) 60 котйок (без урахування ПДВ), протягом п’яти робочих дшв з
дня опублжування цього Договору в електроннш торговш систем! перераховуеться
товариством з обмеженою вщповщальшстю «ЗЕ ТЕНДЕР» 3i свого рахунку на рахунок
управлшня комунально! власиоси м1ста виконкому Кривор!зько! MicbKo! ради:
UA158201720355289001000084898, Держказначейська служба Укра'ши, м. Ки!в, МФО
820172, код СДРПОУ 25522449 - в рахунок оплати цши продажу об’екта приватизацп.
Дана сума зараховуеться Покупцев! в рахунок цши продажу об'екта приватизацп.
2.1.2 розрахунки за придбаний об’ект приватизацп, згщно з цим Договором,
здшснюються Покупцем шляхом безгопвкового перерахування к о п т в в сумк

572 077 грн. 40 коп. (п'
чсят dei тисяч '1 сшдесят cm гривень)
40 коп.
з рахунку Покупця :
- UA973052990000026203738847249 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КиУв, МФО
Ш
305299, реестращйний номер облжовоУ картки платника податк1в та шших
обов’язкових платеж1в: 3275307908,
на рахунок Продавця:
UA128201720355519001000084898, банк отримувача: Держказначейська служба й■ ■1
УкраГни, м. КиУв, МФО: 820172, щенти(Ыкацшний код юридичноУ особи 25522449.
ш ш
■4
Плата за об’ект приватизацУУ вноситься на пщстав1 цього Договору.
Зпдно ст. 29 Закону УкраУни «Про приватизацию державного i комунального майна»
Покупець, який шдписав догов1р кутвлнпродаж у, сплачуе на вщповщний поточний
рахунок Продавця цшу продажу об’екта приватизацУУ не шзшше т ж протягом 30 д т в з
дня подписания договору купУвлУ-продажу.
-

3. ПЕРЕДАЧА ОБ’ЕКТА ПРИВАТИЗАЦП
У триденний термУн т е л я сплати в повному обсязУ щни продажу об'екта
приватизацУУ разом з неустойкою (у pa3i ГУ нарахування) Продавець i Покупець
шдписують акт приймання-передачУ приватизованого об'екта.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ CTOPIH
4.1. Кожна сторона зобов’язуеться виконувати обов’язки, покладеш на не'У цим
Договором, та сприяти iHuiift сторонУ у виконаннУ ГУ обов’язюв.
4.2. Сторони несуть матерУальну вУдповУдальнУсть за невиконання або неналежне
виконання своУх обов’язкУв зпдно з цим Договором.
4.3. Сторона, яка порушила зобов’язання вУцповУдно до цього Договору, повинна
усунути pi порушення.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУППЯ
5.1. Покупець зобов’язаний:
- сплатити в установлений цим Договором строк щну продажу об’екта приватизацУУ
зПдно з умовами та в термУн, що передбачений роздУлом 2;
- прийняти об’ект приватизацУУ в строк, встановлений цим Договором.
5.2. Покупець зобов'язаний зд1йснити державну реестращю нерухомого майна, яке
входить до складу об'екта приватизацУУ, зпдно з чинним законодавством та надати
Продавца) документи про зд1йснення такоУ реестрацУУ.
5.3. Покупець зобов’язаний дотримуватись саштарно-еколопчних та протипожежних норм експлуатацУУ об’екта, утримувати прилеглу територ1ю у належному
сан1тарному стань
5.4. Покупець протягом 30 календарних дшв з моменту нотар1ального поевщчення
цього Договору вщшкодовуе на рахунок Продавця: UA088201720344260002000084898,
банк отримувача: Держказначейська служба УкраУни, м. КиУв, МФО: 820172, код
СДРПОУ 25522449. кошти витрачеш на шдготовку об’екта до продажу, а саме, послуги з
незалежноУ оцшки об’екта та рецензування звггу у сум1 1 566 грн. 68 коп.
5.5. 3 моменту укладання договору кушвлнпродажу до моменту переходу права
власносп - укладання Покупцем будь-яких правочин1в, стосовно об’екту приватизацУУ,
здшснюеться за погодженням Продавця. Bidcymnicnib такого погодженпя е тдетавою
для визнання правочину недшеним.
5.6. Покупець зобов’язаний отримати акт шдсумково'У перев1рки. який засвшчить
повне виконання умов цього Договору i е пщетавою для зняття його з
тсляприватизацш ного контролю.
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6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
Продавець зобов’язаний:
- передати Покупцю об’ект приватизацп по Акту приймання-передач1 в
установлений цим Договором строк;
- здшснювати контроль за виконанням Покупцем умов цього Договору, а в pa3i i'x
невиконання застосовувати санкци, передбачеш чинним законодавством, та у
встановленому порядку порушувати питания про роз1рвання Договору.

z вшповшлльтсть покупая
7.1 У раз1 несплати Покупцем к о н т в за об’ект приватизацп згщно з Договором
протягом 30 дшв з дня укладення Договору та його нотар1ального посвщчення, Покупець
сплачуе на користь Продавця неустойку у po3Mipi 5 вщсотшв ц1ни продажу об’екта.
7.2. Неоплата к о н т в за об’ект приватизацп зпдно з договором кушвлнпродажу
протягом 60 дшв з дня укладення договору кушвлппродажу е пщставою для роз1рвання
такого договору вщповщно до стагп 30 Закону Украши «Про приватизашю державного i
комунального майна».
7.3. Зпдно 3i статтею 26 Закону Украши «Про приватизашю державного
i комунального майна» - виключними умовами для роз1рвання договору кушвлнпродажу
об’екта приватизацп в порядку, передбаченому законодавством, е:
1) неоплата протягом 60 дшв к о н т в за об’ект приватизацп з дня укладення договору
кушвльпродажу вщповщно до його умов;
2) невиконання умов продажу об’екта i зобов’язань Покупця, визначених договором
кушвльпродажу, в установлений таким договором строк;
3) подання органу приватизацп неправдивих ведомостей;
4) сплата за об’ект приватизацп к о и т в , отриманих з порушенням вимог
законодавства, яке регулюе вщносини у сфер1 запобшання легал 1защ 1 (вщмиванню)
доход1в, одержаних злочинним шляхом, фшансуванню тероризму та фшансуванню
розповсюдження збро! масового знищення;
5) продаж або в шший cnoci6 в1дчуження покупцем приватизованого об’екта особам,
визначеним частиною другою стагп 8 цього Закону, протягом виконання зобов’язань за
договором кушвлппродажу.
У раз1 несплати штрафов у добров1льному порядку - штрафи стягуються
з винних oci6 за р1шенням суду в установленому порядку.

8. ГАРАНТ!! ТА ПРЕТЕНЗП
8.1. Продавець гарантуе, що об’ект приватизацп не входить до перелжу об’екпв, як1
не пщлягають приватизацп, не е проданим, переданим, заставленим, пщ арештом не
знаходиться, судових справ щодо нього немае.
8.2. Вщповщальшсть за збершання об’екту приватизацп до пщписання акту
приймання-передач1 несе орендар.
8.3. Якщо будь-яш умови цього Договору стануть у майбутньому такими, як1 не
вщповщають вимогам законодавства за будь-яких обставин, то це не впливае на чиншсть
та силу шших умов цього Договору.
9.РИЗИК ВИЛАЛКОВО! ЗАГИБЕЛ1 ОБ’СКТА ПРИВАТИЗАЦП
Ризик випадково!' загибел1 об’екта приватизацй' несе Покупець з моменту
пщписання Договору кушвлппродажу.
10. ВИР1ШЕННЯ СПОР1В
10.1. Bci спори, що виникають при виконанш умов
цього Договору або у
зв’язку з тлумаченням роздипв цього Договору, вирш ую ться шляхом переговор1в. Якщо
сторони протягом двадцяти дшв не досягають домовленостц то суперечка
пере-

даеться на розгляд суду чи госг
цього Договору.
10.2.
Взаемовщносини сторш, не врегульоваш цим Договором, регламентуютьс
чинним законодавством Украши.
11.3М1НИ УМОВ ДОГОВОРУ
11.1. Змши та доповнення до цього Договору можлив1 тшьки за згодою сторш.
11.2. Змши та доповнення до цього Договору оформляються додатковим договором,
який пщлягае нотар1альному посвщченню.
11.3. У раз1 невиконання одшею i3 стор1н умов цього Договору вш може бути
зм1нений, або роз1рваний на вимогу шшо! сторони за р1шенням суду, або господарського
суду.
12, ВИТРЛТИ
Bci витрати, пов’язаш з укладенням цього Договору, його нотар1альним
посв1дченням, реестрац1ею та виконанням, бере на себе Покупецъ.

13. ДОДЛТКОВ1 в и м о г и
13.1. Цей Догов1р шдлягае нотар1альному посв1дченню та у випадках, передбачених
законодавством, державнш реестрацп.
13.2. Шсля нотар1ального посвщчення та отримання акту приймання-передач1
Догов1р оренди за № 1/7 вщ 12.03.2019, укладений м1ж двома сторонами:
орендар - ф1зична особа-шдприемець Дандик1на Юл1я Сергйвна.
орендодавець - управл1ння комунально!' власност1 м1ста виконкому Кривор1зько1
м 1сько 1 ради, припиняе свою д1ю.
Балансоутримувач - управлшня комунально!' власност1 м1ста виконкому
Кривор1зько! MicbKoi ради.
Догов1р складено в трьох прим1рниках, один з яких збершаеться у справах
приватного нотар1уса Кривор1зького м1ського нотар1ального округу Рисшо! С.В., iHmi
видаються сторонам.

ПОВН1 ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ СТОРШ
ПРОДАВЕЦЬ:
ПОКУПЕЦЬ:
Управлшня комунально!
Фгзична особа
власностг листа виконкому
Дандишна ЮлХя Сергйвна
КриворЬькоХ MicbKoi ради
50007, Дншропетровська область, мюто
50101, Дншропетровська область,
Кривий Pir,
м1сто Кривий Pir, площа Молод1жна, 1.
вул. Гетьманська, буд.74, кв.348
Банювсью рекв!зити:
UA128201720355519001000084898,
банк отримувача:
Держказначейська служба Укра'ши,
м. Ки 1в, МФО: 820172,
щ ентифкацш ний код
юридично!- особи 25522449

Дроншкова М. С.

Банк1вськ1 рекв!зити:
UA973052990000026203738847249
у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КиТв, МФО
305299,
реестрац1йний номер облшово! картки
платника податюв та 1нших обов’язкових
платеж!в: 3275307908

Дандишна Ю.С.

ю-с .

м

п_

* "сто Крйвий—
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—Pir, Дншропетровська область, УкраУна, двадцать трете жовтня дв1 тисяч1
двадцятий pin
Цей допдар посвщчено мною, РИС1НОЮ С.В., приватным нотар1усом Кривор!зького
MicbKoro нотар1ального округу ДншропетровськоУ облает!.
Догов1р пщписано сторонами у мош присутност!. Особи громадян, як! шдписали
догов!р, встановлено, i'x д!ездатшсть, а також правоздатн!сть, д!ездатн!сть Управлшня
комунальноУ власност! MicTa виконкому MicbKoY ради, та повноваження
його
представника i належн!сть Управлшню комунальноУ власност! мюта виконкому м1сько¥
ради вщчужуваного майна - нежитлового прим!щення, nepeeipeHO.
Вщповщно до CTarri 182 Цившьного кодексу УкраУни право власност! на нежитлове
примщ ення шдлягае державнш реестраци у Державному peecTpi речових прав на
нерухоме майно.

