
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки

Мвшдііуїєвід« [Ст Саї 2017 р.

вулиця Слов'янська, 7 А, місто Лиман Донецької області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані: Будівництво 9-ти поверхового багатоквартирного житлового
б инк з вб ованими нежитловими п имі еннями по в ли і
Слов'янській. 7 А у місті Лиман Донецької області:
І.Назва об'єкта будівництва: Будівництво 9-ти поверхового багатоквартирного
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями;
2. Інформація про замовника Товариство з обмеженою відповідальністю
“Хозхімсервіс”. 87551. Донецька область. М. Маріуполь. вул. Курчатова.
6. 37
3. Наміри забудови: нове будівництво
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : 84404, Донецька область,
місто Лиман. вулиця Слов'янська. 7 А
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою :

договір оренди землі від 25.08.2016р. МІ9. Інформаційна довідка з
Державного реєстру' речових прав на нерухоме майно. номер
інформаційної довідки 69288925 від 29.09.2016р., кадастровий номер:1413300000:01:012:1200
6. Площа земельної ділянки: 0.0977га
7. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку
8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план
зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності):
містобудівна документація (генеральний план міста Красний Лиман)
затверджений рішенням сесії Краснолиманської міської ради від
26.05.2011 М.» 6/6-376 «Про затвердження проекту «Коригування окремихпозицій генерального плану міста Красний Лиман»;
9. Функціональне призначення земельної ділянки : відповідає
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва

загальна площа земельної ділянки - 0.0977 га
Площа забудови - 450,42 кв.мЗагальна площа - 4150,01кв.м
Поверхів - 9
Будівельнийоб'єм - 14053,48 куб.м
Кількість квартир - 54
Площа тротуарів - 1455,6 кв.м
Площа проїздів та гостьових автостоянок - 1024,3 кв.м
Площа озеленення - 2042,1 кв.м
Майданчик для ігор дітей дошкільного
та молодшого віку - 134,5 кв.м



-, ; -.- дії:-( для відпочинку дорослого населення - 19,8 кв.м
- .;-:'-::-:к для заняття фізкультурою -364,4 кв.м
- ;;,-:::-13; для господарських потреб - 53,0 кв.м

Містобудівніумови та обмеження:
- - ==“.;* ЧШ'СТИМа висота будівель: 11 - 333 м;

* = **ьно допустимий відсоток забудови земельної ділянки: Щ
-. ..;тьно допустимаЩільність населення (для житлової забудови) -

- - їх:-:; від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання
Е'Ї до меж червоних ліній 135 м: ліній регулювання забудови 15 м:
дальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони

-ноґо ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-
: -= інші охоронювані зони) планувальні обмеження відсутні. мережі- ......

- дневного забезпечення наявні ;

::.тьно допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, ДО існуючих будинків та
: : відповідно до державних будівельних норм З УраХУванням

-::: ітарннх та протипожежнихвимог:
' ,.;111ювані зони інженерних комунікацій згідно технічнихумов

Е ::31 до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними
* “зими нормами ДБН А..2 1- 1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":

ПООВЄСТИ інженерні ВИШУКУВЯННЯ ,

Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)
передбачити згідно проеКТУ ;

З;безпечення умов транспортно-пішохідного зв':язку забезпечити відповідно до
2-5 30.“ ДІЮЧОГО законодавства:

Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
передбачити згідно проекту ;

Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні :. ;

Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб 3

> :::еженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення:
передбачити безперешкодний доступ ддя осіб з обмеженими
ЧОЖСІИВОСТЯМИ',

і'І'ІІ

її >тобудівні умови та обмеження чинні до завершення будівництва об”єкта.

Начальник відділу містобудуваннята архітектури виконавч -" 3 :“
.. де”?

'”

комітету Лиманської мювдсоірадикд
головний архітектор ТИ; О.Г.Шпак

М.П.



ВИКОПІЮВАННЯ З ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНУ м. ЛИМАН
М 1:500*0

Гимн”
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її

Начальник відділу містобудуван
та архітектури виконавчого
комітету Лиманської міської ра
головний архітектор О.Г.Шпак

М.П.



ВИКОПІЮВАННЯ З ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГОПЛАНУ

М 1:2000

,! ”..“ і“??? ' * .
4; “ч. »

та архітектури виконавчого
*

комітету Лиманської міської р ”) -'

головний архітектор

М.П.
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« »“ ,, ' , й , ,. 2017р.М[щ , Начальнику відділу
Містобудування та архітектурі-1
виконавчого комітету

. Лиманської Міської ради
головному архітектору
Шпак О.Г.

Шановна Олена Геннадіївна!

Прошу Вас надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на

проведення будівельних робіт по об”єкту: «9-ти поверховий багатоквартирі[ий житловий
будинок з вбудовантіи нежитловими приміщеннями по вул. Слов'янська в М. Лиман.
Донецької області».

Директор ООО «ХОЗХІМСЕРВІС» М.О.Кі'зіменко



ВИТЯГ
З Державного земельного КЗДЗСТру про земельну Ділянку

Номер витягу НВ-1402643 822017
Дата формування 03.07.2017
Надано на заяву (запит) ТОВ"ХОЗХІМСЕРВИС"

03.07.2017, ЗВ-9901074932017

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельномукадастрі
Кадастровий номер 1413300000:01 :012: 1200
земельноїділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 1413300000:01:012:1200
Місце розташування Донецька область, м. Красний Лиман, вулиця Слов'янська, 7
(адміністративно-
територіальна одиниця)
Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового

будинку
Категорія земель Землі житлової та громадської забудови
Вид використання для будівництва багатоповерхового житлового будинка з вбудованими
ЗЄІИЄЛЬНОІ ДІЛЯНКИ НЄЖИТЛОВИМИ ПРИМІЩСННЯМИ
Форма власності комунальна
Площа земельної 0.0977
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстраціюземельноїділянки
Інформація про
документацію із Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання
землеустрою, на земельних ділянок, 13.04.2016;ТОВ "Земельна біржа ЗЕМЛЕМІР",
підставі якої здійснена Ібрагімова Ольга Олегівна
державна реєстрація
земельноїділянки
Орган, який Міськрайонне управління Держгеокадастру у м. Красному Лимані та
зареєстрував земельну Краснолиманському районі Донецької області
ділянку
Дата державної 25.04.2016
реєстраціїземельної
ділянки

СТВОРЄНО за ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГОзабезпеченняДержавногоЗЄМЄЛЬНОГО кадастру



Відомості про право власності / право постійного користування
Вид права Право власності ““
Інформація
про власників
( користувачів)
земельної ділянки
Найменування Лиманська об'єднана територіальна громада в особі Лиманської міської

ради
Реквізити документа,
Що посвідчує особу
Податковий номер 04053275
Частка у спільній 1/1
власності
Документ, який
є підставою для
виникнення права )Документ, що
посвідчує право

Відомості про
оренду, суборенду

Орендар
Прізвище, ім'я та по Товариство з обмеженою відповідальністю "Хозхімсервіс"
батькові/Найменування
Громадянство
Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер 241 57485
Місцезнаходження
Площа земельної 0.0977 гектарів
ДІЛЯНКИ,передано1 в
оренду
Орган, що здійснив Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області |
державну реєстрашю ;,речового права
Дата державної 27.09.2016
реєстрацп речового
права
Строк дії речового 49 років
права

.“

Відомості про обмеження у використанні земельноїділянки
Відомості про обмеження у використанні земельноїділянки, встановлені Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
17.10.2012 Мо.]051, не зареєстровані.

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону,

Створеноза допомогоюпрограмногозабезпеченняДержавногоземельногокадастру



що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
итяг підготував та

Створеноза допомогоюпрограмною забезпеченняДержавною земельною кадастру



Ф «:

09Фс “Ое,
Додаток до витягу з Державноюземельною кадаструпро 963-Ь 30

Р
земельнуділянкувід 03.07.2017р. М.: НВ-1402643822017 ЄФЗ

Кадастровий план земельноїділянки

990“
Кадастровийномер земельноїділянки 1413300000201:012: 1 , 00 ?

(// ІІ
.-

І (

Масштаб 1: 500

Створеноза допомогоюпрограмною забезпеченняДержавною земельногокадастру



ОПИС МЄЖІ
УМОВНЇ ПОЗНЗЧЄННЯ:

Від А до В землі ТОВ "Хозхімсервіс";
Від Б до А Краснолиманська міська рада;

Експлікація земельних угідь:

Всього У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

земель, Землі під житловою забудовою Землі під житловою забудовою

гектарів
1 2 З

Площа 0.0429 0.0549

земельної
ділянки,
гектарів
0.0977



Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельноїділянки
Прізвище та ініціали особи, яка склала
кадастровий план земельноїділянки
Підпис особи, яка склала кадастровий план

/
земельної ділянки

СТВОРЄНОза ДОПОМОГОЮ ПРОГРЗМНОГОзабезпеченняДержавною ЗСМЄЛЬІЮГОкадастру

,аьщд

акр'шпенс

печаткою

і
ВСЬОГО

аркушїв



Договір от:?
() єндн землі

дЩшандр-ка м-іуокдарао(і . - ",“-Й“ Сад/Рааєґ 2!) АБ” р.
(ЗІіСЦС ')"Ь'ЇІ'сіДіь'і-ЇНБП

ОРСНЦО,='.ШВСІІБ ('уііоиііовшкени ним особа) .;;Іжиманська міська-інша, в особі міського голови
];ІЩШЦЬМЦЄЦЦЛІШ.(ЕдсШ1ЇШ-(Ццшд діючого на підставі ст. 42 Закону)'краі'ни "Про місцеве
сіЬііщщШ-шшщу 3.251? (Лідії “. “.

(ирі'ашше. ім'я «.;: по ».і;і'іі.коі;:і сіііеичноі особи. найменування юри иічпо'і особи)
З одного боку. ге. оренцыр

Товариство“:;”обмвэшгною відновідальністю (Жозхімсврвіо'ї в особі керівника
Кізімвнко ;Парка ().:шеовича, діючого на підставі Статуту (адреса юридичної особи: м.
Лиман вул. С.нні'янс'ька, буд. 7, код Є,:ТРП03224]5 7485)

(прізвище. ім'я и по 6211 ькові фізичної особи. найменування юридичної особи
3 Другого. уклали иеі'і ,іоі (твір про і-іижченаведіене:

Предмет договорхг

і. Ореі-ідіоцавеііь іиідіыг'. а орендар приймає в строкове платне користування земельну Ділянку
»-д”[щоідт-іф'ідкодщ'рудару;кодо- . рршщщущш для будівництва,,бапатоновертвого, 72
ШЄ!Д!Ц!ІНЦ24Щ.,,,,д?!(і.щі!=1!г(Л.).-39--ШЇШЩМ .і* вбудованими ножа/нижніми приміщеннями на
Щішшіщщищ ;Ші!иивідксгіїііісзмої ради від 21 . 0 7. 20] 61). Лі' 71.21.5521

ііІі !ЬііВС ПРП ЗНЕІЧСННЯ]

яка ЗНЕІХі,),ЇІІ'ІТЬСЖ.!!!) вух/, ( '.уооїіщсіокіи, Їм. .ЇІилшн
іЗІІСЦСЗНЕЗЧНЦЯШННЯ)

()б'єкг орсщш-

2. В оренду переносі-імя земельна піджака. кацастровнй номер: 14133/10000:01:012:]2()(7/“
7-7загальною илшцеіоща,129,титан

у тому ЧИСЗІЇШ“3941-1511: нід миші.-'Іовою забудовою -0,0977 за,
(илоиш гг. якісні каппи-ікринки т.ч.:ефїь окремих категорій за їх складом г:: мишки: :.:шь - рілля. еіножші.
ГШСОВІІПШ. бііі'аіі'ііїїі'ії 1і і';1с.ї...'/Іїі.'і-[і'і”і "ПЕШ"?
3. На земсэікніі'і :.:ідіяииі 'ЗІШХОДИГІ ЬСЯ об'єкти і-іерухомоґо майна на .иаґ

(ПЄРСІНК. хори.;ґериегикьі і син 63. .їиіикііі. будівель. споруд та інших об“єкііні
(1 також інші об'ґ'к'н и іиі'ррце гр) К'І ур “..-ЩІАідє'д-ЦЦД

[ЦСРСЦііі-Ї. ХИІЧІКІСРПЬ ГПК] 1мІііНСІІНІІЦІННХ СПОР) Ц.
інших об'єктів інгііргіе'гр) к.;ри. ; ':ом; числі доріг. *.іїііі,:і:іш:іікін твердим иокриіхєт іодідоі
4. Земельна ,ііі.іШ-І!('.1 чере, щож-я и оренді)“ разом ідиш-без об”єктів ()]ЩНдОдЦШІ/І

ане-усних“. .“ыншкцериех пк: і стан оуцинків. оунівців-,. :.«іор; .і ін інших оо'цсгіш
5. і-Іормытиніш :роиіоиц оцінки “ЗСМСЛЬНОЇ ;ііиянки е'ганони П:. ,;9911щодійдрщш,1щцщ
дад'дщзєто(іі-годин]; тисячщшщщриста сімдесят грн. 04 коп.) згідно випшгу '; техніціщі'
()!!ШЗЩІ-ІП-(і-ІЩ[Іроддр.;/арум”!у :щниову оиінку земельної ()ічлнки .“; 211 від 28.1/ 7.2016 року
(і. Земельна ;ііляикді. яка исрешєчьея н оренді)“. має такі недоліки. що можуть
ІІСРСІ[іІх'О,'['/Ка'ГІІ і'і принципом) викориешннк»,“- не,-іншим- ,-7. інші особлиноеіі Об'СКІЦ ОРСПШІ. які можуть вплинути на орендні нііноеини [дед-ща-

(Ді:гр9к.Щдшщош;

8. Договір ук:иі,іеио РМ 519 [сорок ,!ЮіЇ/ЗЦШ. років. Після 'иікінчення еіріжу договору
ореі-ідіир має: ПСРСНЦ'АСНС ирина.» ілті-іовдіеиі-иі його на новий строк. У ньому рсі'іі орендар
ПОВИНСП не пізніше ніж із601 днів до 'ЗЦКіНЧСПНЯ строку :ііі' договору Іктіііоми'ги
письмово орет-иіоцсішія Про намір ироиошкиіи йсп о Дію.



Орендна плата

0. (>)ренлиа плата вноситься оренларем у розмірі: 3% від норл-іативної грошової оцінки
зшиту-ЩЕ вищим.,;щущ рішення Краснолилшнської міської ради від 08.04.2011 рок * в 20

ЇЩі-ЦЦ41.Є!,ШАШЦЦЮЬЧ при. 10“кон (' Вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири грн. 10 коп. )
ШЦЗЕ.ЙФ.ДЦІБ;ЩОН!!.12!!2'ШЦ3З1(ІЄ1'(додаток Лід? до постанови Кабінету Міністрів України
а.;іщыз-ааіоышім
(?ОЗМІР ОРСНЦНОІ ПЇІЄППІ ГРОІЦОВО] - Х ІРПБНЯХ Н 'іЄіЇіН'ьїЧСі-ІНЯМ СІіОСОбіВ ВНЄСЄНПЯ )

Ш. Обчислення розміру орен5п-іої плати за земельні ділянки :,ісряшвної або комунштьної
власності здійснюється з урахуванням їх Цільового призначення га коефіцієнтів індексації.
визначених закотаідіавством. за за'і'верлэкеними Кабінетом Міністрів України формами. Іно
заповнюються піл час уклаланшт або зміни умов договору оренлп чи продовження його дії.
і]. Орендна плата. втюситвся у такі строки: щомісячно у розмірі ]/12 частини річної
орендної платі-і інщі-щиті 30 катендарних днів наспптних за останнім календарним
днем (звітного нодаткттго місяця)
12. Розмір орендної плати переі'ляльи'тыя годин раз на рік у разі:

(періолпчтнеть)
- зміни умов госттодіщэіовапіія.передбачених договором:
» зміни розмірів земельного нолатку. иілвитцентит цін і тарифів. зміни кощріціснтів
ін,:іексанії. визі-іаченнк законо,іаветвом: нормативної грошової оцінки землі та ставок
ореі-т,1ної плати. та'іізсрлжсннх рішеннями Лимат-тської міської ради-і.
- погіріпеі-іня стану орснлонано'і '»земелы-іої ділянки не з вини орснларя. ПІО підтверджено
локумет-ггіоіи;
- в інших випадках. нсрслоат-єеник законом.
13. У разі невнсссінія оренті-іої плати у строки. визначені цим ;іоговоріітм. справляється
неня згідно викюг чинного законо, [ЦВС'ГВЦд

УМОВИ ВИКОЮИСТЕП-ПЇЯ ЗСМСПЬІІОЇ ДіЛЯНКП

14. Земельна лілянка нерсласгьея в оренду для будівництва багатоповерхового, 7;

квартирногометилового бгдннка :: вбудованими недюипшовимиприлііиіеннями
іМС'ГН ВІІКПРПСТЕЇННЯ)

15. Цільове нрнзі-ншсння земсцн-мої лілянкп для будівництва [ обідиковтанні
йагапг0шаманів-ів,,акциинадавав (навики
нэ. Умови збережи-пан стану об'єкта оренди використання земетьної ділянки за иільовил
шшзшшшишь

Умови іпс'грокі[ці,іередаґ-ііземельної лілянкп в орснлх
17. і'іерелача земслы-іо'і ліляикн в оренду злійсніогться
- з розробленням 'іекі-іінної локументаі:іі' із землеустрою.
- пілсгавоіо розроблення технічної ;іокумснтанії із зсмлеустршо «: з; діа-ШІШДКЩ
рііиенняішн-свко]мирноїрада, правовстановлюючідокументи замовника
- організація розроблення техт-іічної документації із землеустрою і витрати. пов'язані з ци;
покладаються на орснларя.
18. Інші умови неретачі земельної лілянки в оренду не мас
19. Передача земельної ділянки орендаріо здійснюється у -П[)0()08.7І(' 7 діб після Державної

(строк)
реєстрації нього логовору за актом їі' прі-іймання-ітерелачі.

Ь'мощі і'іовернеі-п-ія земельної лілянкп
20. Після припинення лії логовору оренлар повертає оренлолавпені земельну ділянку )

стані. не гіршому порівняно з 'і нм. у якому він олержав її в оренду.

)
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21.Оренда,,гшв е!!!) У разі погіршення корисних в: !!!е!!!вое!еі'! орен!овано1 земельної ділянкиповязапих із зміною і! еіанУ має право на віним !Ування зби1ків ) розмірі ВІІЗНЄХЧСНОМУ
СІОРОНЄІУПІ /іІУі]0 СІОРОПЗМП НС ДОСЯ]Н)10 310 ііі про ])ОЗХіір В],[П]КОЛЗВЗННЯ ЗбИТКіВ. С]]]і.3
')(ЇЗНЯ'ЗП. ]ЕчС/ “ К.:Х, [ОНОХІЗ !!оря,іі“
22. 'ідііісіісїі] орендарем без згоди орен;,!ош!!пя вища!!! !!!! поліпшення орендованоіземедьпо! ;!ідіянки які неможливо відокремппі без заподіяння !!!коди Ціи ділянпі, непі!!:]ЯІШОБ !) ві, !!!!ко!),ванню.
23. ііоні!!!!!!енпя егнну земеиы-іоі' ділянки, проведені орешшрем за! письмовою згодою :!
оре!-!д(,!,1!нв!!ем землі. не піддяі шоть від!!!к(.!дУв!!н!!!о.
З»]. ();!енцшр м!!!) право на! ні,!!!цкодУвання 'ЗбИГКЇВ. заподіяних унаслідок нешжонанняорендоднв!!еУ! виділу/язциь, !!ере,:!ба!-!ен!!х !!!!м до! оворомЗбиткнм !! виш/ки!!! ! !,ея:
- (рок!!!!!иі Н'ІРЦТН. яких оре!-!,!!!-!р зазнав У зв'язку з нев;!кс.!!!н!!ня,!! або неншеэкним
викоі-н!!-!!-!яхі Умов до *оворУ орен'1оч1н!!!ем :! !!!кшк втрат. які орендар здійснив :!!Ї!!!
повинен зді!]ІІСШІ!!! для Віднов!енпя сво! о !!орУ!!!ено!о права:
,!охо!!! які орендар мі! би ред: !ьно шримціи в разі належно!!! виконання ОРСНЛОЦШЗЦСЧ

умов пшонорь.
25. Розмір сінік'!*!!!!н!!х втрат орендних! визнанншвея на підставі докуменгады-іо!“!і,:!'!*верд>ке!!и.' даних.

( )бмежепня (обтяження) щодо !!!!!ко!!!!-е!':.!!!!!я зенеды-іоі' ділянки
“(,! На! !!!?СіїЮРЩі-Іу земедвну ділянку ве'!ш!!,!в.'!е!!!! обмеження (обізнкеэєіи!
...-г....- -.мг.-,; -,,Шкл- е...-..“

]!!!!!і прав:! '!!! обов'язки егорі!!*

27. іірнвнорен,!!!!!!впя: контро.новити використати! зенеіьноі ділянка за иньоьни(раз!/(шення!!. (іі/.Ц'ЧЄІ-ІНЯ зенечьної ділянки “Ш,“, !иов иорпнення земель/т,законодавства (за !мови попереднього новідо..!!(ен/(я)28. ()оов'я,:кп орен,!!!-.!авпя: пе перешкоддн(лица.-дают!станніо зе.ие.-'1ьної дім/яким!!!ІІЇ.ІІ!06'Н.Н призначенням, не втручатись в іосподарськ! ()ія.!ь1-(ість орендаря, своєчасну(повіщатн орендаря про зміни в чин/(о.!!!- законодавстві України, попереджати(шендаря про ІЩЦ'ІПЄННЯ земельного законодаветва (якщо такі пор!шення шноть .!!іеие)та встановновити реальннн терна! ()!Я їх припинення, передати зеиецгіьп! дідянкі !!
(зпрок, визначений (: н. 19 цього дооворі. ,-,е- -..,Щ---,---,, “ВНЗПШІШОІЬСЯ !!!,!!!оі!!!!! до ЗакОНУ Украіни ']Іро орен'р !е'.! !.5".

З!) Права оре!!,.!аря: використов!вата земещну ()!їишцд-за иі'товнм призиаченндш,самоетінновоєнодаріоватина зеиехіьщн[ЇЇ-“ІІІ'111Ї-,м,,,!!! ():!!!Ьяніп-і!!реп, !!!!!я:
!! >!!! !е!!!!!!!!і сірок !!іе !я державно! .!есеірані!!!!!!!во]!! оренди земе1вно1ді!янки види!!!коп]!!! !!!!!!вооУ !і,!!!!!від !!!0МУ органУ іЇііі:
викон! вати ооовязкн земне/чорним!вача згідно ст. 96 Земельного “кодексу України

УМОВИ ПЄЮСЇШЧ] У ЗЦСТЦВУ 'І'Єі ВІІСССПНЯ [0 С ] і] ].“Х'І'і-ПЛ'О (іХЛІ'ІУ
ІІРЕІВЗ ОЮСПЦІ] ЗСМСЦІЬІЮЇ ,]ііЯіІіх'іі

З]. ] ірнво оренди земельної ділянки не може бути внесено ,!!! е!';!'!'У!!!о1*о фонду та передано !!
заешв) .



) і . . = . . , ,”. ,- .»і ['ІЗІЦХ ВПІШЩЬОІЗОІ0 %]іПІіШІіПЯ 2100 ПОІНКОДПКСППЯ ОО'ЄКІН ЮРОМАШ [ПІ ЛОГО ЧЄіС'ІЇІПІІІШ

““)і ., ,.., .. ,. ,ґ.. ,.. . « ., ..34. і И ЗІПх ЬПІІдДІхОВОІП %НИІЦЬННЯ 400 [ІОІІІЬОД/КЄННЯОб'ЄК'І'сі ОРСНЦИ ЧП ІІОІ'О ЧЄ'ІСТИНІЇ НЄСЄ

орендар.

(дракуванияобюктаоренни,
33. 'Згідно з ним ,:іоговоіюм об'ск г ореНди не підлягає страхувагипо на весь період дії цього
договору.

Зміна умов ;.[оговору і припинення його дії
34. Зміна умов :ґоі'оттру 'з;,іійсіігосі'ьсяу письмовій формі за взаємною иодою сторін.
У разі і-іедосягігенпя згоди щодо зміни умов договору спір розв'я'зугться у судовому
порядку.
35. Дія договору ігрипніппл'вся у разі.:
- закінчення с 1 року: на який його було укладено:
- ліквідації юридичної особи-орендаря:
- договір ігрнпииясгься тако-я: в інших випадках. І'ІСРСЦбЕіЧСНІІЧ законом.
36. Дія ;,юговору прні:нняґгься шляхом його розірвання за:
- взасмноіо 'и одоіо с горін:
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання друтшо стороною
обов*язків. передбачених договором. та внаслідок випадкового знищення. пошкодження
орендоюної “земельної ділянки. яке істотно перешкоджає її використанню. а також ';

інших підстав. визначених законом.
37. У разі розірвати] договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавеіп, маг
право на о тримання орендної плати на землях г-гесільськогосіголандськогопрн'инінеги-иі - на

один рік. якгіо протягом игиніченого періоду не надійшло ;ніоночипіи від інших осіб на

укладення логічної-ту оренді иірї ж аемсльіюї діляі-гки на [ПК самих умовах. за винятком
випадків. коп: розіршння догкиюру було обумовлено невнког-иппшм або нена'гежним
виіюристаіпгям орсидоданпем договірних зобов'язань.
38. Розірвання договору оренді-і землі в односторонньому порядку допускаґ-т'гься у разі:

- несплата орендної плати протягом більш. ніж трьох місяців:
» використапіиг 'земсльі-гої ділянки не за цільовим признанегипгм:
- іннте порушені-ія орендарем умов. передбачених п 30 цього договору.
Сторони ного,іжуіоться :; тим. що:
- дос'гроіюве розірвання цього договору має здійснюватись за умови письмовг
попереджеіииі іаіп'гересоішиої в цьому сторони другу сторону не пі'знппе: ніж за 1 місяць.
3“). Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи. а така
реорганізація ІОРПЇШЧНОЇ особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвав
договору.

ВіЦПОВііШЦЬІііСТЬ С'І'ОЮіП 321 ІІЄВНКОПШПІЯ 2160 І'ІСІ-ІЄІІІСУКПС ВПКОПЄІППЯ ДОГОВОРУ
40. За невиконання або неналежне внимания договору сторони несуть від;ювідальиість
відповіді-го до язко*-гу '] а иьог о договору.
4]. ("“іоропа. яка порушила добізв'язані-ія. 'івільгпиґться від ьіцніовідадьиое'гі. якщо вона
ДОНСДШ. Пік! Іік' НПР) ГЇСНПЯ СІЦЕІОСЯ НС 3 '1-1' ВПНИ.

(29170МЗШЗШПЗЄЇЩЕЕВШЩ
42. Сторони звідьпяіо'гься від відповідєоіьності за повне чи часткове нсвикоиап
своїх зобовяни-п, "за цим договщюм у вгнтадку, якщо це невиішнання с наслідком фоу

мажорних обставин. пю 'и-іако,'іиться поза контролем Сторін (іїібсгавин непереборної силі
на,-тнищайиі та г-іевілвороані обставинг-і. тцо об*єктивно унеможливлюють виконав
зоботґязаиь. передбачених: умовами договору обов*язків згідно із законодавчими та інипг
нормативними актами. доказом чого є довідка торгово - промислової палати України.



43. Сторона. для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором,
повинна повідомити письмово іншу Сторону про настання и припинення обставин, Що
перешкоюкаіоть ві-ікоі-іані-по зобов'язань.

Прикінцеві положения
44, Цей договір набирає чинності після ІІіДІІІгіС'сІННЯ сторонами та його державної
реєстрації. Цей договір укладено у трьох прітірниках, що мають однакову юридичну
силу, Один з яких знаходиться в орендодавця, другий в орендаря, третій в органі, який
провів його державну реєстрацію.
І-Ісвід'єк-тними частинами договору 6:

- план або схема земельної ділянки;
- акт приймант-піяпередачі об*єкта оренди.

Реквізити сторін
()рсндодавсць Орендар

Ніжинська міська рада Товариство ”: обиед/сеною
одет/сути: місцевий бюджет відпоаідольніснпо “[ озлімсервіс", в

..)!ЦЇ'ЦЩА особі керівника Кізіменко Марка
паііхісщ вання юридичної ашдовича

р/І) 332108]27І/0564 (наі'шснування юридичної особи, що Діє на
особи. що діє на підставі установчого підставі установчого документа)

ЦОКУМЄНТН [назва, діючого на підставі Снштгпп',
-код 37894853 МФО (назваким і коли 'шгвсрдуксний, відомості

534016 про державну рсгстраиііо та банківські
ким і коли затверджений), відомості про РЄКВЇ'ШТН)

державну Міспезнакодэкенняюридичної особи:
ГУДКСУ і'Донеиькій обл. м. Л”мон він. Слов'янська, 7

Еш [Линии/с]- ]8010600 (індекс. область. район, місто. село, вулиця,
реєстрацію ш банківські реквізити) НОМСР 6)ШШКЬ [її КВИРШРШ

хтіснезнахо,т>ксі-і ня юридичної особи
84406Донеиька обл. ічсниіфікІЦіІІНПЙ номер

(індекс. область, ЗШ ,м. Лимон, вип. Незалежності. 46 ЩІ-ШШ-“Щ
ран-іон. МІСМ). сект. вулиця. номер будинку та

кадртпрп)

ідснт пфікаиійиий номер
04053275

(юридичної особи)
Підписищ

., х“
«К(ХО

ОЬМ],,;щ.ЄКА/тіц]46; *:722,

іПФ. Цимідан Ні. 0. І'хізіхтенко

д,,»і: ні”
; и, і), заінаяв 'Г/

, осггу іісчаі ки)Доіовтр ',зарессгрований Відділом державної під .Ї'іитіііиопктшочого комітепшЛиманськоі
міськоь ітдиДонецько? області '

іі)?) кат,“де ,іАсЦЗІ )] сє ацп 3' Місцем озташьвання ісмсІЬНСІ цінитки)і ”вода! Р

ї/рїр ЗдХЇ /д6д*д96(377.7.-...-? 047 А);межа/гаї)

“В оі ради [ара І.О. Шудяченко
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ЗИС ?.? СІМ

від А ДО Б - землі ТОВ ")ш'ахімссрвіс"

8=0,0977 га

від В до А - землі Краснотшцпської міської ради

Ї ' 1000

В0. начатпятка Мшыхрьшопшп () х-пр[в[ішш
Держїшкчдасгр%“ і»"КрасномуПимані гц
[красиолыиаЦОШсоМУІраношДойсЦьвш області

-. Н,А КРАСАОЇРЖА.-.

,.:.у .

га
."; (:;-'... 3”и“?н-



КАДАСТРОВИЙПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
МАСШТАБ 1:ІООО

Кадастровий номер: 1413300000:01:012:0411 (апектроиний док

РШСЬКПЗЙОН н', ,,

!! “іі)ЯСНОмч ;;
"і“; Ин!

. /тогда-т;? а" ' /' (
*: 1431

К

68.68

5=О.1999 га

: НС"/КІ

. до А - землі Красноппманськоїміської ради

' Експлікоція земельних угідь

”ї .. землі, зайняті поточним будівництвом

.. З 5 . багтгоповесхово м .;
' '. . : . землі піг “кнтловою

назва землекористувача, за 5 ,»). :, (з-тбучодп 61
В дведент Під 6)ШЇШЩШО 306 15023010

рахунок яких відводиться 2 8 ; %
» и »» ( удївництвонаякимтсрозночото) “ )»

земельна ділянка .; і :=; 31

' З '5 ,а :є

; З 3 :; всього, ы всього, 111 всього, го

.
землі житлової та громадської

т забудовиКраснолнманської % 02 0 1999 ) д ,

; міської ради, що знаходяться 25:58
'О” " 03143. “30129 О,] що

і с оренді ТОВ "Хозхімссрніс" '

Й

Їі

Л
:;ща тв Піфії; Технічна документація із землеустрою щодо встановити-тя

“* . ( ,/ .. повалення) меж земельної шлях-нот в натур1 (на шсцевосш) ДЛЯ

,.жсктор Ломако В.О. / ,ит/Ї' [ .;4ч'"ы , гу “ . . . м . ..
* ,

,. .] ,
,,м ,. , 1/ ,. - тов/шпттва оогатоповерхового, .:2 квартирної 0 [штдового оудннмь

Ї! (,і/.“! ,
"'."."::-.+ 74!) 1? З ЕОХ'ДОВЗНИМИ НЄЖІГГІІОВОМН ПЙІІЬПЩЄННЯМИ“ 3 к[ ,л /..м ,4 » «. .,-.9 ,, .“ , , о : Т ' .. , .

ми!-МСР Брбґеда Ш « . ?” і“; ' ,,пб вул. Снов янськти, 7, м. Красннн Пшишдонецькш ооластї.

. ,/% ,м/ ," що знаходиться в орендї ГОВ “'Хозхшсервьс

ЗНКШЩВСЦЬ СШОСЗРЗНКО А-С- [Ах/. ”7/ / д , ,
Гніасштаб

' Лис-г Листи».

' И [А Техь/пчна документашя
т

' * ' 1 - 1000
] 1 1

“ '
і

, ..
Ікадастроїзїщ ПЛЗН ТОВ "Земельна біржа "ЗЕМЛЕМІР“
ЗСМСЛЬНОІ ДІЛЯНКИ



АКТ )

про передачу та прийом земельної ділянки В оренду

м. Лиман

Акі: СКІІЄЩСШ'ІЙ про те, що і'ірсдс'і'аізіінк орсіідіодіанпя В особі міською годіоіііі
].[І-ІМЇДШІІЕІ ][о'і'ра Федоровича на підставі рішення Лнманської Міської рацн іііді

21.07 .ЗОШ р. Че1112 597 нсрс,іає. аорен:іарт- ІОВХозхімссрніс”, в особі керівника
Кізііх-існко Марка Оііыовнча, приймає В оренді) ЗЄМСЛЬІІУ ,іідіянку (кадастровнй номєр
1413300000:01:(,)1211200). загальною П.Т'ІОІЦСЮ 0.097”! га, для будівніііііім
бага'і'опонсрхошп'о. 72 квартирного жн'іїіоного будінііка з ізбудіованішн нєэіоі'іїіонііхіг'

. іІрИМіІЦСі-ШЯМІІ по вулиці СііовЗінськіії'і, ” М.ЛПМШІ. с'ідроком на 49 («сорок дісн'яіііі
років.

ЗСМСПЬІШ ;.іідіянка, яка псрєдає'і'ься В орспдіу, нсдодііків не має.
Сііірі-іііх ННТШІЬ немає.
Акі скціа, існо у ІрЬОХ іірнхіірнііках іііо ХШЮЧЬ о іііакону іорн,ЦИЧІ-іу сплх о'ЦШ

яких 'іііахоііііішя В ()рСІІ,ї[ОЦ211311Я. ,іруііііі ) орсіі,ЩРН. І'РСІ'ЇІЇ в оріаі-іі. якнн провів
::ісрэкаііііу рсгс'і раііііо.

Акі іісіуііаг В сину 3 дня. наступного 'Ш ;іііохі ,[СР'іКЦШІОЇ рсссірапії ;“іоіоіаору
орснцн 'ЗСМЦІЇ.

Зсмсэіьну ;іі.ґіяііку

'!
П срсцав : Црін'іняв:
:Х'ііськні'і голова ума)[Міріншіх

/' ,' “:(,“ЮК ”%/ і/«в , ТОВда,/(Ї) Хімссрвіс”
іі / 4”-С? );

' !ІІ.Сі) [іічііан.. ,

Мпі



Додаткова угода
до договору оренди землі МЮ ві, т 25.08 2016 року зареєстроваттот о ві,.:т тітом державної
реєстрації виконавчото комі'етту Лиманської міської ради Донецької області 27. 09.2016).р

3111М916640683

(каластровий номер 1 113 0000: 01:012: 1200)

Лиманська міська раз.і-а. надалі Орендодавець в особі міського голови Цимідана
Петра Федоровича що діє“ на ттідставі Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та Іовариство з обмеженою вітттовілштьністто “Хозхімсервіс. в особі керівника
І'хізіменка Марка ().тетовича ;тіточото на підставі С'таттугу відповідно то рішення
Лиманської міської ра ттт від 20042017 р. М97/26- 1271 "Про внесення змін до рітттення
Пттманської міськот ради від 21.07.2016 року )М97/12- э97 “Про затвердження товариству- з
обмеженою відттовіда;тьт-тістто "Хозхімсервіс” технічних ;.токументаттій із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки тто вузтиці ('лов'янській. 7 м ]Іимат-т'" т' договору оренґти
землі від 2508.2016 року М'ыІК)". ви тягу 3 технічної ,токумен *аці'т ттро нормаитвну тротттову
оцінку земельної ,тітянки ві,т 26.01.2017 р уклали додаткову ут,оту про наступне:
1. В тт.1, п.14 доготюру оренди землі замінити слова “для будівництва багатоттоверхового.
72 квартирі-того житлового будинка 3 вбудованими нсжитловими иримітценнями" на слова
“для будівництва бататоттоверхового житлового будинка 3 вбудотшними нежитттотитми
приміщеннями”
2. и. 5 Розділу "()б'ткт орен, ттт ,тотовору орен,.ти земті викласти у новітт ре,такції:
Нормативна гротттова оцінка земс.тьнот дітянки становить 3174э'л7)7тт1рис'та сімнадцять
тисяч чотириста тридцять сім три)),7 кон.) зтідно витягу з технічної документації ттро
нормативну гротттову оцінку земельної ділянки від 26.04.2017 року.
..и 9. Розділу "Орендна тт тата" договору орен,ти землі викласти у новій ретакції:
Орендна тттата вноситься орен,тарсму розміріэ30/0 ві т нормативної тротттової оцінки
земетьної ді: тянктт ні ттто рітнення Краснолиманської міської ра,ти ві,т08. 04.20 11 року М65-214. складає 0523 11ттри. (Лев' ять тисяч ттятсот дваття'ть три трн. 11 коп. )тта рік без
ПДВ згідно роцахунку (, ';тотаток 392 ,.то ттостанови Іхабінету МгІіністрін У кратнн ві, т
1312.200бр М172))
Ф.Дана додаткова угода скла, тена у трьох примірниках. що мають однатаіву юридичну силу.
один з яких знаходиттмт в орендодавця. ;тругт-тй - в орендаря. третій -- в орт ані. який ттровів
їт Держха-вну ретс траттіто.

Реквізити сторін
(?ген;тоні-істи, ) зреи,..а.]и.ттушїцєытіыт ]і-шш Тотіршлпво ') (МШЦ/[едиктніш-щащйшлытіщ

одержувач. »ІІШШЦ-І'ЦАФ, -и-,щ.../[12 «Хшхімсервіс», в особі керівники Іх'і'нїиенка діа/пси
33211181ЗМІН/14“Олеговичи, (найменування юридичної особи. що діє

код 346866") 5діл/)()854016 на підставі установчото документа) --------Щіочогобанк ]) ІШ ,1.,.[Ш!4'.!Ш3Ш..ЦШ 1.-- ,-ЧЬЇЩ на підставі ("пишні/пу,-
ПЦНППь-ШЇ-ІЬ'ЦІ'!ШШі- .иіицезн(“додати/ня юридично) цен/Ін.; 5[[онешлки

-,.ЩЇШШШЦШЬШЬ“ обл.. м. Лиман, :;у.1.('.'т(ш'іптськ(т,7
м. Лиман, тат./Іст.тщшшспті,40 (індекс. область, район. місто. село, вулиця. номерІдентифікаиіі'тнттй номер будинку та квартири)-ЩШ5 Іденттирікаціі'тттттт'т номер(и) туричццй-у-су 161.) ДБНЕ-ї

Підтипстт сторін:
Орендар
Керівник
Кізіме ко М.О.



і

ТСЗВЄЗБИСТВО З ШЕФЧЄЖЄНОЮ ВЇДПОВЇДЗПЬНЇЄТЮ

147!!! [АС “О!/7”О.)/Ч! КРП»
»: й,. - :. = = .-=.=.«'“:.':,є.».

245 :“»ГІ'ЕДЕ Пентті-дн;- З.ІЗЗСАЗЗЇЇЗЕ

«, 03; »ш 2017р.Мї дід-Є, Начальнику відділу
містобудуваі[ня та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської ради
головному архітектору
Пінак О.Г.

Шановна Олена Геннадіївна!

Протиу Вас надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на
проведення будівельних робіт по об'єкту: «9вти поверховий багатоквартирний житловий
будинок 3 вбудованими нежитдоішми приміщеннями по вул. Стов'янеька в м. Лиман.
Донецької області».

Директор ООО «ХОЗХІМСЕРВІС'» М.О.Кізіменко



:/
[ІІІ,(,І)()ІЩШПППЗЇЮВШКН '; ,”[сржшіного реєстру рсчовнх прав на нсрххомс майно та Реєстру[ рав в.ннносТІ на нсрїконс панно, ,[сржавного реєстрі-' [ниток, (Іншого ресстт 'з'ібороні!1"л "'-"'1 1" ' ч “, і) " (під дихання оо (мн, ПЧЦМПШІО манна щодо (и)”сктн нерухомого чайни

Номер іі-нііоркіыніі'ннч'ї (“3258“)35
;іовщкн :

,ХШЖХЖМиші-ім: їх: .ітін іі ііі:3Ь;ЗЬ
інформннііінч ;нзніцкх Інн-мкм [ ;іднінн А'Інкоцні'іінш. Ннкоінінчніі К("иІІ'іС'І .]нхшнськоі знськоіс(])ор.хіошіно: ри,,н! ]Іпнсныо'зї обцшсі і. ,”[онєнька Обі
]Іізістанш кілорхі-хтэннны І;.>|Н;і ].*7дЇК»33
іінін'ірдхшінііни'і дІК')[1і,'і.(і[ї

Нарцис-грн чиннґу
Пошук В;[к'1'ї'ііх'ННПОМ'д нрьнщ Н.ГІСНОСН. ннні рснопі нрпіш. іґіоіскн. ок'і'гяжсннярггс'і'рі рстіоннх прав на
нерухоме .хшііно нро:
Рссстранійннй номєр ІНЦПЗЧЬО ] 4 Ї 33
обїкта нерухомого
майна:. ВІДОМОСТІ

З,ПСІУЖАВПОГО РЕЄСТРУ РІСЧОВПХ ПРАВ НА ПЕРУХОПЕ ЇЧАЙНО

:Хкцпдыш ін(|шршінін про об”єіс'і' нсрухошп'о ннііни
ІМСіраінііінніі номср ііг-1113*!'>ііі--1]ЗЗ
иб'( кты нср-ху'хохнн и
манна:
Об'гкт нор) хомоі'о МНС.!ЬІЩ ,ііцннікєі
маііінєі:

[(си'шс'іровні': номєр: і-1133()()1'Ю()1Щ:()12:12[Ю
П.кнна: ”М““ 111

Цільове нрн значснші' ін! (*);;іШІІІЄІІ на і обслугонунднн-ні баготокннрінрноі (: экн'іціоноіобунннс)
,Хлрссы: [[онсіннсы осн.. .н. )Інмцнс нудніня Слов'янські :схісднма ділянки 7

.Хшрнлыш інформація про право шшснос'і'і
Похшр шннсу про нрыно н.пхсносгі: [М)-10229
,іін'гі. час ,їісруканніо'і ДЇ'Ї' (МЗП ] (х Н.Ю.“):ії
;кч сірннії.
, ісрзкцннніі рогі'сі'рн'нґі' іншими І':г..іннаі Хішх'х'ЩНЇШШ. Вніон-іенщніі коп.:і'і'сг ][нмкнн'іікоі міської

;т : :.” , [м:ісііысо'і області. ДІонснькгі обзі.
Ііі,“іс'і'авсі ннннкнсінєя 'днісон З краіни "Про висссння ”Анн до І-істякнх 'МКНПКЛШВ'ПН ЦК'І нанрннгі влысі-шсі'і: України щодо рошсжунгніня 'асмынт ,їісржнісноі ш КіН'ІУІ!НЗІЬІКЇЇ

н.дысносгі".ссріятаі номєр: 5245-“1.нннонніі ідиМЧЗЩЗ. нндєівннк:ІЗсрхоннн [Наш України
Підстава внсссння [)іШСНІІЯ про нсрживну реєстрації-о нрєнз та їх Об'ГЯ'А-“ІСПІ; (з відкриттям'єыннсу: РО'ЗІППУ). ін;,іскснні'і номєр: 31623509 від ЗОЛЧЗПШ 10:0736. Біденко[Іннші Мнколан'інш. Внкошнгнні комітс'і ][ПМЦНСЬКОЇміської ради[[дзіснысоі' облгіс'гі. Донсньксі обл.
Формы власносіі: кіт). нмьндт



/' [*о'єхіір часгкп.
і і

Н.пш-ііікп: Ціппппськді об'! .“іпнпа торіггоріальпн ГРОМЄІЛН в особі Діпмынськоі
.хіцсысо'і' ріідш. коді ЄДР!ЮУ: 04053275. кро'і'пн рсєстрннії: Уісрц'шц,
ііДіРь'к'Ц'. Зу'кры'пш. Донецька обл.. м. Ппзшп. пиши ііС'ШДІСЖІЮСП.

| буншок 40

АКТУЦЦЬПН ішроршінін про ,ісржшнц [)Щ'С'ГРНІІЇШ іншого речового прапш

Номер запису про інше ропощ- пріпєо: 10040683

,і11'1"21,Ч21С державної :” ”О.ЗЩН (ЖБЧЗЗ
ішґстрнні'і':

;[СРЗКЗШШЙ рссстшіор: І)];шпко [н.ппні Мпкомі'іш-ін. Виконавчий ночп'гсг ЦІішьнісыю'і' Міси-сої

рніш [Іопсшжої обэпіш'і. Допснька об.:і.
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