
укрлiнл UKRAINE

доrовIр
орвндIа звмI|I

Мiсmо Коломuя lвано-ФранкiвсъкоТ обласmi
Шiсmнаdцяmоео березня ilBi mчсячi 0вацяmоео року.

Mu, tцо нuэ!сче зжначенi, коломиЙсъкА мIсъкА рддА, в особi секреmаря MicbKoi раdч
PoMaHtoKa олеzа rвановuча, u,1o dic на пidсmавi Закону Украiнu кПро мiсцеве са*tовряdувоi"о 

" 
YKpaiHil mа

розпоряdасення MicbKolo еолов1l Bi) 24,02,2020р, JФ130-dв кПро наdання часmLшu tцорiчноi'основноi
вidпусmкu LСлюзарулt, наdалi,iменована,,оРЕНДоДАВЕIfъ", з оdнiqi рmовоtли1 , ,: .,

lПа ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВrДАЛЪНIСТЮ <4ПОЛОН-IНВЕСЪ), в особi KepiBHuKa
глаdунuка Свеенiя Васuльовuча, ulо diе на пidсmавi Сmаmуmу, мiсцезнахоDасення юрudччноi особu: Iвано-Фраiкiвська
обласmь, м. Кололluя, вулuця Сiчовuх Сmрiльцiв, буduнок 58Д, idенmuфiкацiйнuй коб юрudччноl особч 221s25gI, наdqлi
iMeHoBaHe ,,ОРЕНДАР", з dруzо| сmоронu уклалu dанuй [{oeoBip про нuэtсченавеdене;

Преёмеm,Щоеоворg
1, Оренdоdавець наDае, а Оренdар прuймае б сmрокове плаmне корuсmування земельну diлянt<у

dля буdiвнацmва i обслуzовування баzаmокварmuрноzо uсumловоео буdанlg з каdасmровшм номером:
2610600000:15:005:0085. яка знахоOumься в Micmi Коломuя, вулаuя Сiчовtщ; Сmрiлiuiв, 58А, Jiано-
Франкiвськоi оQласmi на пidсmавi рiuлення Коломuйсьпоt,t"i MTr-
59/2020 кПро змiну цiльовоzо прuзначення земельнuх diлянокл., О6'еrctп оренаu

2. В оренdу переdаеmься земельна Diмнка з каdасmровчм номером: 2610600000:15:005:0085, заlаJlьною
плоLцею -

3. На зелселlьнiй 1iлянцi розmашованuй об'екm нерухомо2о майна,
4. 3емельна diMHKa переёаеmься в оренdу з об'еimалtч Hepyxoшozo майна mа iHtлuMu об'екmамч

iнфраспlрукmурu.
5. Нормаmuвна lроu,tова оцiнка земельно'i diлянкu на dаmу умаdення цьоео ,щоеовору сmановlrmь

876578,70 ерн. (BiciMcom сiлtёесяm ulicmb muсяч п'яmсоm сiмdiсяm BiciM zрuвень, 70 KoiiiioK) i пidляzае
ulop i чнiй iH d е кс ацit,

6. 3ел,tельна 0iлянка, яка переdаеmься в оренdу, не мае неdолiкiв, lцо моilсуmь переlмкоDасаrпч i|i
е ф е tсtпuвн otuly в uкор u с m ан н ю з а цiл ь о BuM прuз н ач е н ням

7, IHu,ti особлuвосmi об'екmа оренOu, якi моасуmь вплuнуmu на opeHdHi BidHocuHu; немае.
TepMlH ёit frоеоворg

8. fоеовiр уклаdено на 50 (п'яmdесяm) poKiB,

,щаmа закiнчення dit Dоzовору оренOч-землi обчuслюеmься вid dаmч йоео уклаdення,.
Пiсля закiнчення mepшiHy dii !оеовору Оренdар,мае перевалсне право поновлення йоео на новuй mepMiH.
У цьоtиу разi Оренdар повuнен не пiзнitае, нiэю за 60 dHiB dо закiнчення mермiну ёit,Щоеовору повidомumч
tluсьlйово Оренdоdавця про HaMip проdовсюumu йо,zо diю.

9. Оренdна плаmа вносuпlься оренdарем?:r";:;:r#ri#i-"*"*r* власносmi у ероu,tовiй форtиi у
розмiрi 3 % 9i! HoPMamuBHoi zpoutoBo'i оцitlкu земельноt ёiлянкu, 1цо на dаmу уклаdепiя цuоео ёЪеовору
clttaHo7umb 26297,36 ерн, (dваОцяmь ulicmb muсяч dвiсmi dев'яносmо ciM epuBeHb, 36 копiйок) в piK на
рйунок м UA 3289999в0334179812000009616,-оOерilсувач - Коломuйське УК /оТГ м. Коломuя/, коd
п7апхесtсУ 18010600, Банк - Казначейсmво Украirш (Едп), коd обласmi - 0g, мФО 8gggg8, коd е,ЩРПОУ
37904227,

I0- обчuслення розмiру opeHdlloi' плаmu за земельнi diлянкч dерuсавноi або комунальноt власносmi
зdiйснюеmься 3 УРаХУВаННЯJl,Lх цiльовоао прuзначення lпа коефiцiенmiв iнdексацii|, вuзнqченuх
законоdавспlволr, за заmверduсенllлru Кабiнеmом MiHicmpiB Украi|нu формал,lu, ulo заповнююmься пid
час уклаdанлtя або змiнч умов dоеовору opeHou чч проооtвэtсення йоео dil, 

-

11- OpeHdHa плаmа вносumься у сmрокu вidповidнdDо Поdаmковоео коdексу УкраIнu.
IZ Pozttip оренdноi плаmч перетляdаеmься tцорiчно у разi:о змiнu умов еоспоdарювання, переdбаченuх ,Щоеовором;

о зпtiнu zранuчнLlх розмiрiв оренdноi плаптLt, вuзначенuх Поdаmковuм коdексом
пidвutцення цiн i mарuфiв, злсiнu коефiцiенmiв iнdексацii'вuзначенuх законоdавсmsой

щ



13.

. поеiрutення сmану оренdовано| земельноi diMHKu не з вuнu оренOаря, ulо пidmверduсено
dокуменmал,,tu;

. прu злliнi нормаmuвноi epotпoBoi' оцiнкч земельноt diлянкч оренёна плаrпа авmомаmllчно
перераховуеmься mа не поmребуе вн9сення )оdаmковuх змiн do dоеовору оренdu землi;

о в iHtaux вuпаdках, переdбаченuх законом
У разi невнесення оренDноi' плаmu у сmрокot, вuзначенi цtl"м dоеовором:

, у 10-dеннuЙ сmрок сrшачуеmься шmраф у розмiрi ]00 BidcomKiB рiчноi opeHdHoi лlлаmul,

в с m ан о вле Hoi цttлt d о z о в ором,,
- сплачуеmься пеня вidповidно ёо чuнноzо законоdавсmва.

Умовч вuкорuсfпан|tя, эеilaепьноt illstлянtсч
3емельна Diлянка переOасmься в оренdу - diя бvdiвнuumва i обслvzовvвання баеаmокваоmuрноzо
акumловоzо бчduнку.
Iliльове прuзначення земельноi' diлянкu - 0ля буdiвнuцmва i обслvеовvвання баеаmокварmuоноzо
а!с цmло в! е о бу d цнку ;,lp 0 К В ПЦ3 !2. 0 3.
Умовu збереuсеl-tня сmану об!екmа оренdu: забфпечення еколоziчно'i безпекu земJlекорцсmування 1л,l,ляхом

dоdерсюання BuJyroт земельноzо i прuроdоохоронноzо,зqконоdавсmва Украtнu, dерuсавнuх i мiсцевuх
сmанdарmiв, норм i правLцl ulоёо вuкорuсmання землi,
3ел,tельну diлянtЕ забороняеmься засmавляmч бёз поеоdасення iз ОренdоDавцем m|а оmрчJу|ання Bid ньоео
пuсьмовоi' зеоёu,
Вносumu право оренdu на земельну diлянку dо сmаmуmноео фонOу Оренdаря забороняеmься,

Умо вu по вер ненн.я, зе.*ле:пьноi, d|лt янrcч
Пiсля прuпuнення dit,Щоеовору ОренOар поверmае ОренdоOавцю земельну Diпянlу у cmaHi, не zipu.toMy
порiвняно з m|uчц у якому BiH оdерuсав ii в оренdу,
Оренdоdавець у разi поеiрuлення корuснuх вiасmuвосmей оренdованоi земельноi diлянкu, пов'язанltх
iз змiноtо i|t сmану, мае право на вidшкоdування збumкiв у popMipi, вuзначеному cmopoшaJytu, Якu4о
сmорона]иu не dосяенуmо зеоdu про розмiр вiёшкоdування збumкiв, спiр розв'язуеmься у суdоволау

14.

15.

16.

17.

18.

19.

поряйЕ.

з о б о в' яз ан ь, п ер е d б ач е нuх t luлrl,Щое о в ор ом,

20.

21.

3diЙсненi Оренdарем без зzоdu Оренdоdавця вumраmu на полiпшення оренdованоt земельноt_diлянкot,
якi немоаслuво BidoKpeMumu без запоdiяння ulKodu цiй dittянц| не пidляеаюmь вiduлкоdуванню.
Полiпшетlня сmану земельноi diлянкu, провеdенi Оренdарем за пuсьмовою зzоd,ою з Оренdоdавцем

Оренdоdавцем

23.

24.

25.

2б. права оренdоdавця: 
IlЧr ПРаВа Уа ОбОе'ЯЗКu СmОРlН

О Bl,lfurazamu iid Оренdаря вuкорuсmання земельноi'Оiлянкч за цiльовttм прuзнqченнм4, вuзначенllJу,

У П, 15 цьоео flozoBopy; забезпечення еколоziчноt безпiека землекор,uсmування utляхом
Dоdерэюання BшMQт земёльноzо i прuроdqохоронноео законоОавсmва YipaiHu, ёерэюавнuх i
мiсцевuх сmанdарmiв, норм i правuл ulоd.о вuкорuсmання землi;

. своечасноzо внесення оренdноi'плаmuзiidно п. 1I цьоzо!о2овору;о вiльноzо Dосmупу dо переdаноi в оренdу diлянкч dм конmролю за dоdерuсанням Оренdарем умов
,Щоzовору;

О Bl,;Jvtazamu Bid Оренёаря збiльшення розмiрiв оренdноi плаmч з моmtлвiв,'вБначенчх у п. 12 цьоео
.Щоzовору;

. вlд/'аеаttu вiё О|енdаря сплаmч оренdноi,пJlаmч у разi розiрвання dоzовору opeHOu землi з
iHit4iamuBu оренdаря на земJIrtх сiльськоzоспоdарськоzо прuзначення за шiсmь мiсяцiв, а на
ЗемJlях несiльськоzоспоOарськоaо прuзначення - за piK, якu|о проmяZом зсlзначеноео перiоdу не



наdiйtllло пропозuцiй вid iHtлux осiб на уклаdення dоzовору opeHdu цiеi ilс земельноt diлянкч на
muх ccuytux уJиовсtх, за вuняmком вuпаdкiв, _ кол1l розiрвання dоzовору було обумовлено
н е в uQoll ан ня]rt аб о н е н ал е сюнuJу, в uкон ан HMl Ор е н0 о D ав цем d о z о в iрнuх з о б о в' ж ань,

2 7. Обов|язкu ОренDоdавця:
, забеiпечуваmu, вidповidнО dо закону, права mреmiх осiб tцоdо оренdовано|'i земельноi diлянкu;
о переёаmu Оренёарю по акmу прuйому-переёачi у налеuсному сmанi земельну diлянку, зzidно з

цuм,Щоеовороtи,,
, не вmручаmuсь у zоспоdарсьtу diMbHicmb Оренdаря i не сmворюваmu йому буdь-якtм перешкоd

прu BuKoHaHHi умов цьоео !оеовору.
28. Права Оренdаря:

о вuма)аmu наdання Оренdоdавцем dля вuкорuсmання земельну diлянlg пiсля dерсюавноi'
реесmрацil правq оренOu mа вiduлкоOуваtlня ОренOоdавцем упулценоi вuеоdu i збumкiв,
запоdiянuх ненаdанням i7 у зазначенuй mepMirl;

, вuкорuсmовуваmu оренdовану земельну diлянt<у на власнuй розсуd вidповidно dо цiльовоео
прLвначення, обумовленоzо у ,щоеовор,i, оdерасуваmu проdукцitg i dохоdu;

о 
, переваrюно2о прuDбання у власнiсmь оренdованоi земелЬнQ'i dittянкu вidповiОно dо закону mа
ПеРеВаэtсноzо праGа за iHulux piB+ux умов на поновлення,Щоzовору оренdu; :,

с за пuсьмовоlо зеоdою ОренOоdавця, в1,13ноченою окремою уzоdою cmopi*, пров;оdumч полiпu,tення
земельноi diлянкu, звоёumu у всmановленому законом rлоряdtу буdiвлi i споруоu, заклаоаmч
насаdэюенНя, беЗ змiнu цiльовоzО прuзначення земельноi diлянкu;

, корuсmуваmuсь, на умовах плаmносmi mа вidповidно dо 0iючоео поряdку, iHaceHepHuMu
комунiкацiямч ОренБоdавця з ,rrоr''iобrrпtечення ,*r*roi zi"noOop"oKoi diяllьносrпi на
ор ен d о в ан iй з емел ьн iй d iлtян цi ;, вuмаеаmu BiO Оренdоdавця вidповidноео зменulення оренdноi' шаmll, якulо сmан оренdованоi
земельноi' diлянкu поеiршuвся внаслidок diй чu безdiяllьносmi Оренdоdавця mа у вuпаб*ах, колч в
процесi вuкорuсmання цiеi' diлянкu вuявчлuсь не обумовленi Оренdоdавцем у ,Щоеоворi неёолiкu,
якi суmmев о п ер ешкоOсtс аюmь цiль ов ому вuкорuсmанню з емельноt" d iлянкu,

о забезпечumu зdiйёнення Dерасавноi' реесmрацit речово?о права у !ерuсавному peecmpi речовtм
прав на нерухоме майно;

, прuсmУпumu ОО вut{орuсmаНня оренDованоi' зlемельНоi Оiлянка пiсля,Щерсюавноi'реесmрацii права
оренdu,,

, вuкорuсmовувqпхu оренDовану земельну diлянlу вidповidно dо цiльовоео прlкlначення,
вuзначеноео у п, 15 цьоео ,Щоеовору, dоmрuлпуючuсь прu цьому Bttlvtolz чuнно?о земельноzо i
еколоziчноzо законоdавсmва, depctcaBHux i мiсцевuх сmанdарmiв, норм i правtлл ulоdо
вuкорuсmання землi,,

о вidповidно dо п, t I цьоzо,,Щоеовору, своечасно вносumч_оренdну шаmу;
о забезпечуваmu прu вuкорuсmаннi земельноi' diлянкч права *p"mix осiб, наФmi вidповidно dо

закону i цьоео !оеовору;, повернуmu Оренdоdавцю земельну )ittянlу пiсля закiнчення сmроl{у оренdч у сmанi прuёаmному

. y:r:;;Ж:r:;:n!/*"non, 
DiлянlЕ dля забезпечення cBotx BltrJl/tol dо оренdоdаlвця;о вidu,lкоdуваmu Оренdоdавцю запоdiяну Оренdарем шкоdу земельнiй diлянцi;о у п.'яmuOеннuй сmрок пiсля ,dерuсавноi' реесmрацit dоеовору opeHou земельноi' diлянкч

KoMyHaJlbHoi власносmi наDаmu цопiю dоеовору вidповidному поdаmковому ор2ану.
&lзurc вuпаакавоzо aнulценtLя. або почлкоdэкеннля. об'ек;mа оренач iч ilъzо цасmuнч

30. Рlвuк вuпаdковоzо знutцення або поuлкоdсюення об'екmа opeHdu чц йоzо uZ"murч не,се OpeHdap.

зl.змiнаупtов!оеовору,r?,#ж:-:#Т#:';:?f i;:r;::ж:#,::::?|i"о,,
У разi неdосяzнення зеоDu u4оdо змiнu умов,Щоzовору спiр розв'жуеmься у суdоiому поряdку,

32. fiя r\оzовору прuпuня€mься у разi:о закiнчення mермiцу, на якuй йоzо було уклаdено;. прuQбання ОренОарем земельноi' diлянкч у власнiсmь;
о вuЧпу земельноi|',diлянкu dля суспiльнuх поmреб або прiuмуgовоzо вidчуэюення (вtаlучення)

земельноt )iлянкu:3 моmuвiв суспiльноi необхidносплi в поряdку, всmановленому законом;о лiквiOацii юрuduчrlоi' особu - Оренdаря;
о !оzовiР прuпuняеmься mакосtс в iHtпtlx вuпаdках, переDбаченuх законом



. рfuаенням суdу на вuмо2у оdнiеi iз cmopiH внаслidок невl,tконання dруеою сmороною обов'язкiв,
переdбаченuх ,Щоеовором, tпа внаслidок вuпаdковоzо знulцення, поuлкоdсtсення opeHdoBaHoi'
земельно'l diлянкu" яке iсmоmно переu,lкоdэюае it вuкорuсmанню, а mакоэю з iHulux пidсmав,
вuзначенuх законом,

34. Розiрвання,Щоzовору оренdu землi в оDносmоронltьому поряdку не ёопускаеmься.
35. Перехid права власносmi на оренdовану земельну ёiлянку dо dруеоi'особu gпidсmавою dля змiнu y.ttoB

або розiрвання,Щоzовору
Вidповiilo:tьнiсmь ctnopiH за невurсонанllя, або н.et+qlTernкe вurсонанttя.,Щоzоворg

36. 3а невltкоltання або ненqлесtсне вuконання ,Щоzовору сmоронu несуmь вidповidальнiсmь вidповiOно dо
закону mа цьоео,,Щоzовору.

37, Сmорона, яка поруtuuла'зобов'язання, звiльняеmься Bid вidповidальносmi, якlцо вона dовеdе, 1цо це
поруu,лення сmалося не з i|i вuнu,

Прuкlнце Bl попоrкення,
38. Itей rЩоzовiр набuрае чLшносmi з моменmу йоео пiDпuсання сmоронааш.

Речове право (право оренdu земельноi diлянкu), обумовлене у цьому ,Щоеоворi, вuнuкае з моменmу
реесmрацii'у,Щерасавному peecmpi речовuх прав на нерухоме майно,
Itей,Щоеовiр уклаdено у dgох прtпrtiрнuках, 1цо маюmь оdнакову юрuduчну сttлу, оduн з якllх знахоdumься
в Оренdоdавця, dруzuй-в Оренdаря |

рекаlзumu
ф>ендодавецъ

КОЛ О М И Й С Ъ КЛ М IC ЪКЛ РЛДЛ
в особi секреmаря MicbKot раOu ,

Po;ttoHtoKa Олеzа Iвоновuчо, i

цо lie на пidсmавi 3акону YKpaiHu t,.i
.про мiсцеве самовряdування в ykpa:iHb mа
розttоряdсtсення MicbKozo zоловлl Bid 24.02.2020р. lYэ 13 0-tdB

"Про нслDоння часmuна щорiчноt
о с н о в HoI в idпу сmкu I. Сллоз ару >
' Е 2 03 IB ано-Франкlвськоl о бл.,
х- Коло.uuя, пр, М. Груtuевськоzо, 1
цре€сmрована BepxoBHoto Раdoю Укра|iнu :

I* н п tuфiкацiйнuй ко d 0 4 0 5 4 3 3 4
р р -|! UA 3289999803341798l2000009616,
tlЕpuglзцtr - Коломuйське УК/оТГ м, Коломая/, Kod
LlцlrleJtcy 18010600, Банк - Ксtзначейсmво УкраХнu (ЕАП),

, об:tасmi - 09, МФО 89999В, Kol у 37904227

Глаdунutd
печаmкu)

оф
rjё

Оtr>ендар
ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вrдповIдллънIстю
КАПОЛОН-IНВЕСТЛ
в особi KepiBHuKa
Глаdу нuка €вzенiя В асuльо вtлча,
u4о die на пidсmавi Сmаmуmу

idенmuфiкацiilнай коd 22 1 82 59 1

78200, Iвано-Франкiвська Qбласmь, м. Коломtlя,
вулuця Сiчовuх Сmрiльцiв, буduнок 58А.

,_l
F1
.l
l

=]:l
d
-l

ПlOпuсr.l

Романюtd
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yKPAIHA
КОЛОМИЙСЬКА МIСЬКЛ РАДА
Сьоме демократичне скликання

П'ятдесят девОята сесiя
ВитягiзРIШЕНня

вh29,02.2020 р. м. Коломия Ns4477-5912020

Про змiну цiльового призначення
земельних дiлянок

Розглянувши клопотання юридичних осiб та доданi до них матерiали,

пропозицiТ постiйноТ KoMiciТ з питань екологiТ, використанrш земель, природних

pbcypciB та регулювання земельних вiдносин, вiдповiдно до ст, 12, 20,

Ь"r.ir"о.о под"псу УкраТни, керуючись Законом УкраТни "Про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi", MicbKa рада
вирlшила:

1. Затвердити товАриству з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю
(дПоЛоН-IНВЕСТ) проект землеустрою щодо змiни цiльового призначення

земельноТ дiлянкИ площеЮ 0,4652 га, яка розташована за адресою: вулиця

Сiчових Стрiльuiв, 58А з кадастровим номером 26l0600000:15:005:0085 iз для

булiвництва та обслуговування булiвель ринковот iнфраструкryри на дпя

будiвництва Та обслуговуВання багатоКвартирногО житлового булинку.

1.1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АПОЛОН-

IHBECT)) переоформити право користування земельною дiлянкою на умовах
оренди TepMi"or'nu SO poKiB з встановленням орендноТ плати вiдповiдно до статгi

288 Податкового кодексу УкраТни та Положення про оренду земельних дiлянок

у м. Коломиi та порядок розрахунку орендноТ плати за земельнi дiлянки та у
двомiсячний TepмiH укласти iз Коломийською мiською радою договiр оренли

землi.
3. Мiськрайонному управлiнню у Коломийському районi та м. Коломит

головного управлiння Держгеокадасгру в Iвано-Франкiвськiй областi внести

вiдомостi до Деря(авного земельного кадастру згiдно прийнятого рiшення.
4. Юридичним особам забезпечити здiйснення державноТ реестраuiТ змiн у

речових правах у порядку, виз
5. Органiзачiю ви

голови О. Щячука.
6. Контроль за ви

екологiТ, використання
вiдносин.

мiський голова

асти на застчпника мiського

йнiй koMicii з питань

реryлювання земельних

Iгор Слюзар

м рiшення доруч



Номер витягу

7]ата формування

витяг
з Щержавного зеNIельного кадастру про земельну дiлянку

нв-260993 |,l42020

05.03.2020

Надано на заяву (запит) тов "Аполон-IнвЕст"
04.03.2020, зв-9200 1 6 061 2020

Кадастровий ноiиер

зеrlельноТ дiлянки

Кадастровий номер

\1iсце розташування
, адlчliнiстративно-
_ e1ll,tTolr iальна одиниця)

-{i.пьове признаLIення:

rатсгорiя зсмель

Зlt_] використання
: j\Ie"ilbHoT дiлянки

-i,.l1эпtа власностi

1,1оща зеiчtельноТ

.Iянки, гeKTapiB

. _ оl)мацlя про

цiю iз
ю, на

i якоТ здiйснена
а ресстрацiя

ьноi дiлянки

, якии
ваВ Зе]чIеЛЬНУ

державноТ
iT земельнот

Щанi, за якими здiйснювався пошук iнформачii у Щержавному земельному кадастрi

26 1 0600000: l 5 :005 :00В5

Загальнi вiдомостi про зсмсльну дiлянку

26 l0600000: l 5:005:0085

Iвано-Франкiвська область, м, Коломия, вулиця Сiчових Стрiльцiв, 58А

02.03 Щля булiвництва i обслуговування багатоквартирного )Itитлового

булинц
Землi житловоТ та громадсьltоi забудовlt

для будiвництва i обслуговування багатоквартирного яtитло вого були н ку

КОlчIУ]{аЛЬНа

0.4652

Вiдомостi про державну ресстрацiю земельноТ дiлянttи

Технiчна докуIчIснтацiя iз землеустрою щодо встановлення (вiдновленIля)

]ч{еЖ ЗеN,lсЛьноi дiлянки в HaTypi (на мiсцсвостi),05,08,2019;ТзОВ

"Геоземкадсервiс", Титик оксана .Д'митрiвна

мiськрайонне управлiння У Коломийськошrу районi та м, Колоtчtиi

головного упра*лiння Щержгеокадастру в Iвано-Франкiвськiй областi

\з.l2.20r'9

за допомогоtо програмного забезпечення .ц,ержавного зеNtельного кддirс,гру



Вид права

Iнформацiя
про власникiв
(користувачiв)
земельноi дiлянки
Найменування
Реквiзити документа,
що посвiд.lуе особу
Податковий номер

Щокуlчtенц якиl,i
с пiдставою для
виникнення права

Щокушrенц що
посвiдчуе право

Вид прАва

Iнформацiя
про власникiв
(користувачiв)
земельноI дiлянки
Наймснування

Вiдомостi про право власностi / право постiйного користування

Право власностi

КОЛОМИЙСЬКА MICЬKA РАДА

04054зз4

Право постiйного користування земельною дiлянкою

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АПОЛОН-
IHBECT"

Реквiзити документа,
lцо посвiдчуе особу
Податксlвий номер 22182591

Щокупlент, який
с пiдставс,lю для
в14никнення прzrва

Щокуlчlент, що
посвiд.lус право

Вiдомостi про обтчtеження у використаннi земельноi дiлянки
Вiдомостi про обмеження у використаннi земельноi дiлянки, встановленi Порядком веденFIя

Щер>ltавного земельного кадастру, затверд}кеного Постановою Кабiнету п,riнiстрiв УкраТни вiд
l7.10.2012 No.105 [, не заресстрованi.

Вiдомостi про особу, яка уповновах(енtt надавати вiдомостi з

flержавного зеIчIельного кадастру (HoTapiyca) вiдповiдно ло закону,

що надала вI4тяг з !ержавt"lого зеl\,Iельного кадастру про земельну дiлянку
Вl,ттяг пiдготував та
надав

1/^Y^<
(ý.*\
{г т- .
LIl
L_=]
Q6)

iх*цZ
\\*.r,.,,

%
ý;il'iiй,';

я ffер;кавllого зеNlелыl()г() кадастру



I-

.Щодаr,ок до вrll,ягу з,Щеllяtавгtого зеN|ельноl'о каластру tlро

зсilлсльну дiляllку вiд 05.03.2020 р. Nl НВ-26099З l142О20

Кадастровий план земельноi дiлянки

Кадастровий номер земельнот дiлянки 26 10600000: 1 5:005 :0085

Масштаб 1: 1000

за допомогою програмного забезпечення flержавного зеtilельного каластру



YMoBHi позначення:
опис меж:

Вiд А до Б Коломийська pticbKa рада (проТзл);

Вiд Б до В Коломиiiська MicbKa рада

(прибудлrнкова терлrторiя) ;

Вiд В до Г ТзОВ "АТБ-Маркет";
Вiд Г до Щ Торгово-вt,tробнl,rча фiрrчта

"ГРАМАР";
Вiд Д до Е Колоir,трlйська MicbKa рада;

Вiд Е до А Фiрма IBO;

Експлiкацiя зеN,{ельних угiдь:

Всього
земель,
геttтарiв

Багатоповерхова

0.0l93



Riпомостi ппо особч яка склала план земельно

Прiзвище та iнiцiали особи, яка склала

кадастровий план земельноi дiлянки л
Пiдпис особи, яка склаJIа кадастровий план

земельноТ дiлянки

zt"лSЖК

кадастровий i дiлянки

t

]а допомогою програмного забезпеченltя flержавноl,о зеNlельного кадас,rру



щ
ДЕРЖГЕОКАДАСТР

lдб

Головне управлiння Щержгеокадастру в Iвано-Франкiвськiй областi
Мiськрайонне управлiння у Коломийському районi та м. КоломиТ

вул, Романа Шухевича, 5а; м. Коломия, Iвано-Франкiвська обл., 78200 факс /03433/ 4-75-60
E-mail: kolomyia.if@land.gov.ua Код еДРПОУ З9'7 67 437

10.03.2020 466101204-20

витяг
iз технiчноi документацii про нормативну

грошову оцiнку земельноi дiлянки

Заявник:
Кадастровий номер земельноi дiлянки:
Мiсце розташування земельноi дiлянки:
Категорiя земель:
I-{iльове призначення земельноi дiлянки:
багатоквартирного житлового будинку
Площа земельноi дiлянки, м' :

Середня (базова) BapTicTb земель населеного
Номер економiко-планувальноi зони:
Коефiцiент Км2:
Лока.пьнi коефiцiенти на мiсцезнаходження земельноi дiлянки:

Сукупний коефiцiент Км3:

Коефiцiент Кф:
Площа сiльськогосподарських угiдь, га:

Нормативна грошова оцiнка сiльськогосподарських угiдь, грн:

Коефiцiент iндексацiТнормативноiгрошовоiоцiнки: |,249;I,4ЗЗ;1,06;1,0;1,0;1,0

Еормативна грошова оцiнка земельноiдiлянrси, грн.: 876578,7

].tтяг сформував: Головний спецiалiст
районi та м. Коломиi

Мiськрайонного управлiння у Коломийському

Поясик Андрiй Гкннадiйович
261 0600000: 1 5 :005 :0085
м. Коломия, вул. Сiчових Стрiльцiв, 58А
02-Землi хситловоi забудови
02,03 -Щля будiвництва i обслуговування

4652
пункту,грн./ м2: 99j2

хч

1,0

1,0

кiнаш Надiя Степанiвна

06 березня 2020 року

ГУ Держгеокадастру в lвано-Франкiвськiй областi
,r'liськрайонне управлiння у Коломийському районi та м. Коломиi

466 вiд 
,l0.iJ3.202С

И8-

_., формування витягу:

0.191t(лаl :{адiя Степанiвна

9

- 
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"лкт
,приЙмання-передачi об'екта оренди

м, Коломtlя,,

Мu, ulо нl,tсrcче пidпuсанi, коломиЙсъкА мIсъкА рддА, в особi секреmаря MicbKoi'

раёu Романюка олееа Iвановuча, uцo die на iidcmaBi Закону Украiнч кПро мiсцевlе самовряdування

в YKpalHi> mа розпоряDuсення MicbKoeo 2оловu Bid 24.02.2020р. IФ130-t</B кПро наdання часmlшч

ulОРiЧноi ocHoBHot вidпусmкч LСлюзаруl, наdалi iMeHoBaHa,,ОРЕНДОДАВЕЦЪ'r, з оdнiеi сmоронч

mа ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДJIЪНIСТЮ кАПОЛОН-IНВЕСТь в

особi KepiBHuKa Глаdунuка евеенiя Вgс,tцьовчча, lцо die на пidсrпавi Сmаrпуmу,. '- : |' : 
;

мiсцезнахоdэюення юрuduчноi особu: Iвано-Фр:qнкiвськh облlасmь, лi. Коломuя, вулuця

Сiчовuх Сmрiльцiв, буOuнок 58д, idенmuфiкацiйнuй коd юрudачноt особч 22]8259], наёапi

iMeHoBaHe ,rорЕндАР", з dруzОi cmopoпll, смсич dанuЙ aKrh iро mе, u9o Оренdоdавець пlереdtав

3емельну diлянку, яка розmаlаована в мiсmi Коломuя, вулuця Сiчовах Сmрiпьцiв, 58А, IBaHo-

Франкiвськоt обласmi шоlцею 0,4652 еа (4652 м2), каdасmроlай номер 26106Q0000:1ý:005:0085.

закрiпленУ на мiсцевоСmi .ueacoBtЛltu знакалrч зzidно каdасmро'воlо 1utaHy, а OpeHdap прuЙняпо Гi в

оренdу на ум,овах dоzовору оренdu землi Bid 1 6.03.2020 року.

реквiзumч
ОpеНдодяЕеIdь

КОЛОМИЙ СЪКЛ МIСЪКЛ РЛДЛ
в особi секреmаря .tticbKoi pada
PoMaHto ка Олеzа IB ан о в ttч а,

цо die на'пidсmавi 3акону YKpaiHa
<Про мiсцеве сLltовряDування в YKpaIHb> mа
рзпоряdсtсення .lticbKo?o ?оловu Bid 24.02.2020р,
ý130-1c/B кПро наdання часmuнu tцорiчноt
хн о BHиI в id пу сmкu I. Слю з ару >
а203 Iвано-Фран KiBcbKoi обл,,
l Коломttя, пр. М, Грушевськоzо, 1

,пlро вOно BepxoBltoto Раdою YKpaiHu
1992 р. М 69,

i ка цi йн u il Kod 04 0 5 4 3 3 4
ль UA 3289999803341798I2000009616,

- Коломuйське УК /оТГ
Ko:toMttя/, KoD плаmеаtry 18010600, Банк -

u (ЕДП) коd обласmi -
у 37904227

Орендар
ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вrдповIдллънIстю
кАПоЛоН-IНВЕСЬ)
в особi керiвнuка
Глаdу н uка €вzенiя В ас ullb о в ача,
що die на пidсmавi Сmаmуmу

idенmuфiкацiйн uй коd 2 2 1 82 5 9 1

7 8 2 0 0, IB ано- Фр aHKiB сь ка о бласmь,
м. Коломuя, вулuця Сiчовuх
Сmрiльцiв, буd uHoK 5 8А.

Лд р лl$Ь

/./r,"*,:ъй

ц

.r\
а

о

Е

г.'ФW

в

ы

Пidпuсr.l сmорlн

\д
ý

PoMaHlot</





витяг
з.Щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно про ресстрацiю iншого речового

права

Iндексний номер витягу:

Щата, час формування:
Витяг сформовано:

Пiдстава формування
витягу:

2046 1 8037

18.03.2020 14:15:09

Кiщук Мирослав Петрович, Управлiння надання адмiнiстративних
послуг КоломийськоТ MicbKoT ради, Iвано-Франкiвська обл.

заява з реестрацiйним номером: 38979578, дата i час ре€страцiТ заяви:
l 6.03.2020 l6:02:45, заявник: Гладуник Свгенiй Васильович
(уповноважена особа)

Ресстрацiйний номер
об'екта нерухомого
майна:

Об'скт нерухомого
майна:

Кадастровий номер:

опис об'екта:

Актуальна iнформачiя про об'ект нерухомого майна

l 996583526 l 06

земельна дiлянка

26l 0600000: 1 5;005;0085

Площа (га): 0,4652

Актуальна iнформацiя про державну реестрацiю iншого речового права
Номер запису про iнше речове право: 35995338

!ата, час державноi
реестрацii:

ffержавний реестратор:

Пiдстава виникнення
iншого речового права:

Пiдстава внесення
запису:

Вид iншого речового
права:

Змiст, характеристика
1ншого речового права:

Вiдомостi про суб'скта
1ншого речового права:

Додатковi вiдомостi про
lншl речов1 права:

опис об'скта iншого
речового права:

l6.03.2020 16:02:45

Кiщук Мирослав Петрович, Управлiння надання адмiнiстративних
послуг Коломийськоi MicbKoT ради, Iвано-Франкiвська обл.

логовiр оренди земlli, серiя r,a номер: б/н, виданий |6,03.2020,
видавник : сторони договору
Рiшення про державну ресстрацiю прав та iх обтяжень, iндексний
номер: 5l6802l3 вiд l8.03,2020 14:09:06, Кiщук Мирослав Петрович,
Управлiння надання адмiнiстративних послуг КоломийськоТ мiськоI
ради, Iвано-Франкiвська обл.

право оренди земельноi дiлянки

Строк дii: до l5.03.2070 року, з правом пролонгачii

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АПОЛОН-IНВЕСТ", код е.ЩРПОУ 221 82591 , KpaiHa реестраuiТ:
YKpaiHa

Орендодавець: КОЛОМИЙСЬКА MICЬKA РАДА, код еДРПОУ:
040543з4

орендна плата вноситься орендарем у г,рошовiй формi у розмiрi 3 %
вiд нормативгtоТ грошовоТ оцit-tки земельноТ дiлянки
земельна дiлянка
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