
нежилого будинку
мтсто Ки'iв, четвертого двi тисячi дев'ятнадцятого року

Ми, що нижче пiдписалися: Кишська мтська рада, що ше вiд [мен] Теоитошально
громади мгста Киева на пiдставi Закону Укра1НИ «Про мiсцеве самоврядування в Украш!
вiд 21 травня 1997 р. N"Q 280/97 в особi Департаменту комунально'i власностi м.
виконавчого органу Китаськот мiсько'i ради (Ки'iвсько'i мiсько'i
адмiнiстрацii) мiсцезнаходження: 01001, м. Ки1В, вул. Хрещатик, 10, код платника
згiдно з €диним державним реестром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдпри€мцiв
громадських формувань 19020407 (надалi - Продавець), вiд iMeHi якого дi€
обов'язкiв директора Департаменту Шмуляра Олега Васильовича, зареестроване
проживання за адресою: м. КИ1В, просп. ГеР01В Днiпра, буд. 45, кв. 99, який дi€ на
Положення про Департамент комунальног власностi м. Киева виконавчого органу .I."-LJ.H'>'_U'-.V'

мюькот ради (КИ1ВСЬК01 мюькот державнот адмiнiстрацi1), затвердженого розпорядженняъ
виконавчого органу КИ1ВСЬК01 мюькот ради (КИ1ВСЬК01 мюькот державнот адмiнiстрацi1)
29 грудня 2012 р. N"Q 2383 (в редакцй розпорядження виконавчого органу Кишськог мк _D-".V.

ради (КИ1ВСЬК01 мтськог державнот адмiнiстрацi1) вiд 04 березня 2016 р. N"Q 121), IJН.I..I."ПП.

КИ1ВСЬК01 мтсъког ради вiд 15 березня 2012 р. N"Q 198/7535 та розпорядження .I."U'l.1.D""Dft'J.I.

мтського голови вiд 13 серпня 2019 р. N"Q 705, з однi€1 сторони, та Товариство з обмежевок
вiдповiдальнiстю «ФIД БЕК ГРУП», що е юридичною особою за
Укра1НИ та зареестроване в €диному державному реестр! юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдпри€мцiв та громадських формувань 13 лютого 2018 р., номер
1 0681020000048898, код платника податкiв згiдно з €диним державним
шдприемств та органiзацiй Укра1НИ 41939334, мiсцезнаходження за адресою: 03150,
КИ1В, Голосйвський район, вулиця Антоновича, будинок 172 (надалi - Покупець), в
директора Ковальського Втктора Казимировича, зареестроване мiсце проживання
адресою: Вiнницька обл., м. Шаргород, вул. Коцюбинського, буд. 79, який дi€ на .
Статуту, з ДРУГ01 сторони, (надалi разом - Сторони) вiдповiдно до Закону Укра1НИ
приватизацiю державного i комунального майна», рiшень КИ1ВСЬК01 мгсько] ради вiд 2
грудня 2018 р. N"Q 545/6596 «Про питання приватизацп комунального майна .
громади мтста Киева, що належить до об'€ктiв малот приватизацй», вiд 14 травня 2019 р.
532/7188 «Про затвердження перелiку об'€ктiв комунального майна .
громади мгста Киева, що пiдлягають приватизацй» та наказу Департаменту комуналъно
власностi м. Киева вiд 03 червня 2019 р. N"Q 11/1-ПР «Про прийняття рiшення
приватизацiю об'скта малот приватизацй», уклали цей договiр про нижчевикладене:

1. Предмет Договору
1.1. Продавець продав, а Покупець купив обект малот приватизацп -

будинок (лiт. Ф) загальною площею 239,7 (двiстi тридцять дев'ять цiлих ciM
кв. м, який розташований за адресою: м. Ки'iв, вулиця Грушевського Михайла, 3
(надалi - Обскт привагизацй). Покупець зобов'язуетъся прийняти Обскт
сплатити цiну його продажу iвиконати визначенi в цьому Договорт зобов' язання.

1.2. Вiдчужуваний Обскт приватизацй належить територiальнiй громадi мгста Ки
в особi КИ1ВСЬК01 мгсько] ради на правi комувальног власностi.

Право власностi за територiальною громадою мтсга Киева в особi Ки1ВСЬК01 мк .,U.I.>.V'

ради зареестровано Комунальним тпдприемством «Китвсъке мтське бюро
iнвентаризацi1 та реестрацй права власностi на об' €кти нерухомого майна» 04 липня 201
р., номер запису про право власностi: 838-П в книзi 6п-252, реестрашйний номер об'
нерухомого майна: 37039481, на пiдставi свiдоцтва про право власностi серiя САЕ
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539370, виданого 18 червня 2012 р. Головним управлiнням комувальног власностi м. Киева
виконавчого органу Китвськог мтськог ради (Кигвськог мтськог державно! адмппстрацй) на
пiдставi наказу вiд 18 червня 2012 р. NQ 441-В, що пiдтверджуеться Iнформацiйною
довiдкою з Державного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi
на нерухоме майно, Державного реестру [потек, Сдиного реестру заборон вiдчуження
об'ектiв нерухомого майна щодо обекта нерухомого майна NQ 179692021, сформованою 04
вересня 2019р. приватним нотартусом Китвського мiського нотарiального округу
Кучеравенко Т.С.

1.3. Право власностi на Об'скт приватизацл переходить до Покупця пiсля сплати в
повному обсязi цiни продажу Об'скта разом з неустойкою (у разi i"i нарахування) згiдно з
вимогами частини шостот статтi 26 Закону Украши «Про приватизацiю державного i
комунального майна».

Державна реестрашя права власностi на Обскт приватизацп проводиться пiсля
сплати у повному обсязi цiни продажу Об'екта разом з неустойкою (у разi i"i нарахування).
Пiдставою для реестрацй права власностi е укладений в установленому законом порядку
цей Договiр та Акт приймання-передачт.

Права власностi на Обскт, якi пiдлягають державнiй ресстрацп, виникають у
Покупця, вiдповiдно до ст. 334 ЦК Украши та ст. 3 Закону Украши «Про державну
ресстрашю речових прав на нерухоме майно та !х обтяжень» з дня такот реестрацп.

1.4. Вказаний у п. 1.1. Обект приватизацй розташований в межах земельног дiлянки
площею 19,1085га (кадастровий номер 8000000000:82:003:0022).

1.5. Питання землекористування та землевiдведення вирпцуетъся новим власником
самостiйно в установленому чинним законодавством Украгни порядку.

1.6. Вiдповiдно до протоколу про результати електронного аукцiону NQ UA-PS-2019-
06-14-000028-1 вiд 06 серпня 2019 р., складеним оператором електронного майданчика -
Товариством зобмеженою вiдповiдальнiстю «Закупiвлi ЮА» та затвердженим наказом
Департаменту комунадьног власностi м. Киева виконавчого органу Китвськог мтськог ради
(Кишсъкот мгськог державно! адмiнiстрацi!) вiд 07 серпня 2019 р. NQ 12/4-ПР, пропозицiя
Покупця щодо цiни продажу Об'екта приватизацп становить 33 020 000 (тридцять три
мiльйони двадцять тисяч) гривень 00 копiйок (без урахування податку на додану вартiсть).

1.7. Цiна продажу Обскта приватизацй становить 33020 000 (тридцять три
мiльйони двадцять тисяч) гривень 00 котпйок (без урахування податку на додану
вартiсть).

Сума податку на додану вартiсть становить 6604 000 (шiсть мiльйонiв шiстсот
чотири тисячi) гривень 00 кошйок.

Вказаний у цьому договорт Обскт привагизацп продано за 39624 000 (тридцять
дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять чотири тисячi) гривень 00 кошйок (з урахуванням
податку на додану вартiсть).

2. Порядок розрахункiв за придбаний Об'гкт приватизацii
2.1. Покупець зобов'язаний сплатити за придбаний Обект приватизацп 39624 000

(тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять чотири тисячi) гривень 00 кошйок,
в тому числi, податок на додану вартiсть 6 604 000 (шiсть мiльйонiв шiстсот чотири
тисячi) гривень 00 кошйок у повному обсязi не пiзнiше нiж протягом 30 днiв з дня
нотарiального посвiдчення договору. Плата за Обект приватизацп вноситься на пiдставi
цього договору.

2.2. Розрахунки за придбаний Обскт приватизацй здiйснюються Покупцем шляхом
безготiвкового перерахування Bcie!суми з свого рахунку на рахунок Продавця.

2.3. Розрахунки за Об'скт приватизацп здiйснюються таким чином:
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- грошовi кошти в цiни Обекта приватиз
67 282 (miстдесят CiM тисяч двi) гривнi 21 кошйка, якi пеl~~~:aI
Покупцем на рахунок оператора майданчика, через який була подана заява
участь у приватизацп - Товариства зобмеженою вiдповiдальнiстю «3акупiвлi ЮА», .
перерахування оператором електронного майданчика на розрахунковий рахунок
N2 37322097024278 в Державнiй казначейськiй службi Украши, код банку 820172,
19020407, отримувач: Департамент комувальног власностi м. Киева виконавчого
Кишськог мтськог ради (Кишськог мтсько] державног адмiнiстрацii),
Покупцю в рахунок цiни продажу Обекта приватизацй;

- грошовi кошти в розмiрi становить 39556717 (тридцять дев 'ять
п'ятсот п'ятдесят miсть тисяч езмсот сiмнадцять) гривень 79 кошйок ПРnР1n"'~rrн",~'УГ"

Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця N2 37184097024278 в
казначейськiй службi Украши, код банку 820172, код 19020407, отримувач: Департам
комувальног власностi м. Киева виконавчого органу Кигвськог мюъкот ради
мтськотдержавнот адмiнiстрацi'i).

3. Передача Об'скта приватизацй
3.1. Передача Об'скта приватизацп здiйснюеться Продавцем Покупцю пiсля

в повному обсязi цiни продажу Обскта разом з неустойкою (у разi i"i нарахування).
3.2. Передача Обекта приватизацй Продавцем i прийняття Об'скта приватиз

Покупцем оформляеться актом приймання - передачi, який шдписусться Сторонами
скрiплюеться 'ix печатками у простiй письмовiй формi протягом п'яти робочих днiв .
виконання пункту 3.1. Договору.

3.3. При пiдписаннi Акту приймання-передачi Продавець зобов'язаний
Покупцю технiчний паспорт на Об'скт приватизацй.

4. Права та обов'язки Стортн
4.1. Кожна Сторона зобов'язустъся виконувати обов'язки, покладенi на

договором.
4.2. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання

цього договору.

5. Обов'язки Покупця
5.1. Покупець зобов'язаний:

- у встановлений цим договором строк сплатити цiну продажу Об'скта приватизацп;
- у встановлений цим договором строк прийняти Об' скт приватизацп за актом приймання
передач];
- зарееструвати право власностi на Об' ект приватизацп в установленому ЗЮСОЕЮД,ав(;тв
порядку;
- надавати Продавцю необхiднi матерiали, вiдомостi, документи тощо про виконання
цього договору;
- не перешкоджати Продавцю у здiйсненнi контролю за виконанням умов цього договору.

6. Обов'язки Продавця
6.1. Продавець зобов'язаний:

надати вс] необхiднi документи для посвiдчення цього Договору i нести "'Ц~Н'J""""""""'Н'"
за 'ix достовiрнiсть;

7.1. У разi
Покувець

[!]:

- передати Покупцю Об' скт приватизацй у встановлений в договортстрок;
здiйснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов цього договору.

7. Вiдповiдальнiсть Покупця
несплати коштiв протягом строку, зазначеного у п. 2.1. Договору
на користь Продавця неустойку в розмiрi 5 (п'ять) вiдсоткiв
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продажу Обскта приватизацi'i. У разi несплати коштiв згiдно з договором разом з
неустойкою протягом наступних 30 (тридцяти) днiв договiр пiдляга€ розiрванню.

7.2. Сплата штрафних санкцiй не звiльня€ Покупця вiд виконання договiрних
обов'язкiв в перiод дi'i умов цього договору.

7.3. За невиконання або неналежне виконання цього Договору винна Сторона
вiдшкодову€ iншiй Сторон! yci завданi збитки, в розмiрi прямо'i та дiйсно'i шкоди, в тому
числi згiдно ст. 625 Цивiльного кодексу.

7.4. Якщо третя особа на пiдставах, що виникли до укладення цього Договору,
пред' явить до Покупця позов про витребування Нерухомого майна, Покупець повинен
повiдомити про це Продавця та подати клопотання про залучення його до участi у справi на
сторон! Покупця.

8. Гарантй та претензй
8.1. Продавець гарантус, що на момент пiдписання цього Договору Обскт

приватизацi'i не входить до перелiку об'€ктiв, якi не пiдлягають приватизацi'i, не е
проданим, переданим, заставленим, не знаходиться пiд арештом, не переданий в орендне
чи iнше користування, права iнших осiб щодо об'скту вiдсутнi, вiд Покупця не приховано
обставин, якi мають [сготне значення, внаслiдок продажу Об' €KTa приватизацi'i не буде
порушено прав та законних штересгв iнших осiб, Об' €KT приватизацi'i не е аварiйним, не
пiдляга€ зносу, не е об' €KTOM культурног спадщини, yci умови цього Договору вiдповiдають
штересам та дiйсним нам.рам Сторгнта узгодженi ними.

Якщо повiдомлена iнформацiя не вiдповiда€ дiйсностi, Покупець Ma€ право вимагати
розiрвання цього Договору.

8.2. Покупець гарантуе, що не вiдноситься до осiб, визначених частиною другою
статтi 8 Закону Укра'iни «Про приватизацiю державного i комунального майна».

9. Ризик випадковоi загибелi Об'скта приватизацii
9.1. Ризик випадково'i загибелi або випадкового псування Об'€кта приватизацi'i несе

Покупець з моменту передач! Об'€кта приватизацi'iвiдповiдно до п. 3.2. цього Договору.
10. Форс-мажорнi обставини (обставини непереборноi сили)

10.1. Сторона звшьнястъся вiд визначено'i цим Договором та (або) чинним в Украпп
законодавством вiдповiдальностi за порушення Договору, якщо Сторона доведе, що таке
порушення сталося внаслiдок дi'i форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорт
та за умови, що настання таких обставин засвiдчено у визначеному цим Договором
порядку.

10.2. Пiд форс-мажорними обставинами у цьому Договорт розумi€ться непереборна
сила.

10.3. Пiд непереборною силою у цьому Договорт розумiються будь-якi надзвичайнi
подi'i зовнiшнього щодо Сторгн характеру, якi виникають без вини Стортн, поза Ух волею
або всупереч волi чи бажанню Стор.н, i якi не можна за умови вжиття звичайних для цього
заходiв передбачити та не можна при всiй турботливостi та обачностi вiдвернути
(уникнути), включаючи стихiйнi явища природного характеру (землетруси, повенi,
урагани, руйнування, результап блискавки), лиха бiологiчного, техногенного та
антропогенного походження (вибуху, пожежi, вихiд з ладу машин й обладнання, массы
епiдемi'i, епiзоотi'i, епiфiтотi'i), обставини суспiльного життя (вiйна, военш дi'i, блокади,
громадськi хвилювання, прояви тероризму, масовт страйки), якi унеможливлюють
виконання Сторонами цього Договору або тимчасово прямо перешкоджають такому
виконанню.

10.4. Сторона, що Ma€ намгр послатися на форс-мажорнi обставини, зобов'язана
протягом 3-х днiв з моменту Ух виник:нення письмово повiдомити iншу Сторону про



наявнiсть форс-мажорних об виконання цього договору @J9i~~
документ, що пiдтверджуе факт обставин, виданий Торгово - проNjtИt:пt1iВОlff
палатою Украi'ни. Якщо можливiсть повiдомити iншу Сторону про
форс-мажорних обставин вiдсутня, Сторона, що мае намгр послатися на
обставини, зобов'язана вжити всгх можливих заходiв для повiдомлення iншоi'
iншим можливим способом.

10.5. Неповiдомлення або несвоечасне повiдомлення однiеi' iз Сгортн
неможливiсть виконання прийнятих за даним Договором зобов' язань внаслiдок дii'
мажорних обставин, позбавляс Сторону посилатися на будь-яку вищевказану обставину,
на пiдставу, що звiльняе вiд вiдповiдальностi за невиконання зобов' язань.

10.6. У випадку якщо форс-мажорнi обставини продовжуються бiльш нiж 6 (шiс
мiсяцiв, кожна iз Сторгн вправi вiдмовитись вiд подальшого виконання свогх зобов'язань
цим Договором шляхом iнiцiювання питання щодо його розiрвання. У цьому ilПНU,ЦН -,

жодна зi Сторш немае права вимагати компенсацп можливих збиткiв вiд iншоi' Сторони.
11. Вирiшення спорiв

11.1. Bci спори, що виникають пiд час виконання умов цього Договору або у зв'
з тлумаченням його положень, вирiшуються шляхом переговорiв. Якщо Сторони
досягли домовленостi, то спiр передаеться на розгляд судових органтв у
встановленому чинним законодавством Украi'ни.

12. 3мiни умов договору та його розiрвання
12.1. Умови Договору мають однако ву зобов'язальну силу для Стортн i можуть

змiненi лише за взаемною згодою вiдповiдно до чинного законодавства Украi'ни.
12.2. Bci змiни та доповнення до Договору здiйснюються В письмовiй

пiдлягають нотарiальному посвiдченню та у випадках, передбачених законом, державнп
реестрацп.

12.3. На вимогу однiеi' iз Сторш Договiр може бути розiрвано, у
рiшенням суду, в разi невиконання iншою Стороною зобов'язань,
Договором, у визначенi строки або визнано недiйсним за рiшенням суду.

12.4. У разi розiрвання в судовому порядку Договору у зв'язку з
Покупцем договiрних зобов'язань приватизований об'ект пiдлягае
комунальну власнiсть територiальноi' громади мгста Киева.

12.5. Виключними умовами для розiрвання Договору в порядку,
законодавством, е УМОВИ визначенi частиною третьою статтi 26 Закону
приватизацiю державного i комунального майна».

13. Витрати
13.1. Bci витрати пов'язанi з укладанням цього договору, його

посвiдченням та реестрашею права власностi на Об' ект приватизацii', бере
Покупець.

13.2. Збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування, оплата якого перело ..•'HT"H"

Законом Украши «Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне
сплачений.

14. Додатковi вимоги
14.1. Цей Договiр пiдлягае нотарiальному посвiдченню. Цей Договiр

чинностi з моменту його укладання. Цей Договiр вважасться укладеним з моменту. .нотартального посвщчення.
14.2. Сторони пiдтверджують, що нотартусом роз'яснено, та i'M зрозумiло

чинного законодавства, в тому числi щодо визнання договорiв недiйсними, змiст ".(':>lСГГНП

Украши «Про приватизацiю державного i комунального майна», зокрема статтю 26 .(","rАТП



Укра1НИ «Про приватизацiю державного i комунального майна», статей 182, 229-235, 334,
377, 655, 657, 659, 660, 1087 Цивiльного кодексу Укра1НИ, ст. 120 Земельного кодексу
Укра1НИ,статтю 27 Закону Укра1НИПро нотартат».

14.3. Договiр складений укра1НСЬКОЮ мовою в 3-х оригiнальних примiрниках, якi
мають однакову юридичну силу. Один примiрник цього договору зберiга€ться у справах
Приватного нотаргуса КИ1ВСЬКОГО мтського нотарiального округу Кучеравенко T.€., а два
iншi, викладенi на спетпальних бланках нотарiальних документiв, видаються Сторонам за
договором.

Продавець:
Департамент комувальнот власностi
м. Киева виконавчого органу Китвськог
мтськог ради (Ки'iвсько'i мiсько'i державнот
адмiнiстрацii)
Украша, 01001, м. КИ1В,
вул. Хрещатик, 1 О
Т.202-61-51

Мюто Ки'iв, Украша четвертого вересня двi тисячi дев'ятнадцятого року.
Цей договiр посвiдчено мною, Кучеравенке T.€., приватним нотартусом КИ1ВСЬКОГО. .мгського нотартального округу.
Договiр пiдписано сторонами у мотй присутностi.
Особи громадян, якi пiдписали договiр, встановлено, Ух шездатшсгь, а також

правоздатнiсть, дi€здатнiсть Департаменту комупальног власностi м. Киева виконавчого
органу Кишськог мтськот ради (Кшвськот мтськог державнот адмiнiстрацi'i), ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIД БЕК ГРУП» та повноваження 'ix представникiв
i належнiсть територiальнiй громадi мгста Киева в особi Китвськот мтськог ради вiдчужуваного
майна - нежилого будинку, перевiрено.

Вiдповiдно до статтi 182 Цивiльного кодексу Укра1НИ право власносп на нежилий
будинок пiдляга€ державнiй реестрацп у Державному реестр: речових прав на нерухоме
майно.

У зв'язку iз особливiстю договору договiр посвiдчено в примiщеннi Департаменту
комунально) власностi м. Киева виконавчого органу Кишськог мтськот ради (Ки1ВСЬКО1 мгськог
державнот адмiнiстрацi'i) за адресою: 01001, м. q5еща ик, 10, каб. 522.

Заресстровано в реестр! за NQ IJ..JI 
Стягнуто плати вiдно ост. 31 Зако у Украгни «Про нотаргат».
ПРИВАТ~.~ilt1t


