
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки

М909-4Е31 від «23» листопада 2017 р.

вул. Матросова. м. Лиман Донецької області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: будівництво індивідуальногогаражу:

2. Інформація про замовника Ворона Тетяна Володимирівна
Донецька обл... м. Лиман. вул. Матросова. буд. 49. кв. 36 тел. 0667020322 '

3. Наміри забудови: нове будівництво

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : Донецька обл.. м. Лиман.
вул.Матросова.

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
Договір суборенди землі від 25.09.2017р. кадастровий номер

1413300000:01:012:1107;
6. Площа земельної ділянки: 0.0024 га

7. Цільове призначення земельної ділянки:для будівництва індивідуальних гаражів

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
Мт 6/6-376 «Про затвердження проекту «Коригування окремих позицій
генерального плану міста Красний Лиман»:

9. Функціональне призначення земельної ділянки Відповідає

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва

Загальна площа земельної ділянки - 0.0024 га
площа забудови - 24,0 кв. м
будівельний об'єм - 64,8 куб. м



Містобудівні умови та обмеження:

І.Граничнодопустима висота будівель: ]] -Ш
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 100 % ;

З. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) : ;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання
забудови : внутрішньоквартальна забудова ;

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони
охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-
захисні та інші охоронювані зони) відсутні ;

6. Мінімальне Допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та
споруд : відповідно до. державних будівельних норм з урахуванням
санітарних та ппотипожежних вимог:
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: відсутні;

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":
виконати відповідно до норм чинного законодавства. нормативних актів та
нормативних документів:

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)
передбачити ЗГіПНО ПООЄКТУ ;

10. Забезпечення умов транспортне-пішохідного зв'язку: забезпечити відповідно до
норм Діючого законодавства:
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

передбачити згідно проекту ;

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні
ІЗ. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фіЗИЧІ-ІИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ та іНШИХ МЕІЛОМОбІЛЬНИХ Груп населення. забезпечити
відповідно до норм діючого законодавства;

ершення будівництва об”єкта.Містобудівніумови та обмеження чи .
'

Начальник відділу містобуду
та архітектури,
головний архітектор

О.Г.Шпак

М.П.
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ВИКОПІЮВАННЯ З ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГОПЛАНУ
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та архітектури виконавчого
комітету Лиманської міської рад
головний архітектор

О.Г.Шпак

М.П.



Начальнику відділу містобудування та
архітектури головному архітектору
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Договір
суборенди землі

м. Лиман "085- Й 20 7?р.(місце укладення)

Оренлап Шаталова Зінаїда Віталіївна (паспорт серії ВА 509521 , виданий
Краснолиманським МВУМВС України в Донецькій області 23.10.1996 р.
зареєстрована за адресою: вул. Чапаєва, буд. 3 кв. 15 м. Красний Лиман Донецької
області, ідентифікаційний номер 1 77041 1367).

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
з одного боку, та
Суборендар Ворона Тетяна Володимирівна (паспорт серії ВК 511222, виданий
Краснолиманським МВГУМВС України в Донецькій області 20.08.2008 р.
зареєстрована за адресою: вул. Матросова, буд. 49 кв. 36 м. Красний ЛиманДонецькоїобласті ідентифікаційний номер 3159801228)

.(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предметдоговору
1. Орендар надає, а суборендар приймає в довгострокове платне користуванняземельну ділянку для будівництва індивідуального гаражу, яка знаходиться

(цільове призначення)
по вул. Матросова м. Красний Лиман

(місцезнаходження) '

Об'єкт оренди
2. В суборенду передається земельнаділянка, кадастровшй номер: 1413300000:01:012:1107загальною площею 0, 0024 га.
у тому =шслі інші (піски) - 0, 0024 га.
(площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля,сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)
3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна

немає
(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, спорУд та інших об'єктів)
а також інші об'єкти інфраструктури немає

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг,майданчиків з твердим покриттям тощо)4. Земельна ділянка передається в суборенду разом з без об 'єктів
? (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)5. Нормативна грошова оцінка. земельної ділянки становить: 4138, 08 грн. (Чотиритисячі сто тридцять вісім грн. .08 коп. )

6. Земельна ділянка, яка передається в суборенду, має такі недоліки, що можутьперешкоджати '1'1' ефективному використанню не має7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини
відсутні

Строк дії договору
8. Договір укладено до 30.05.2063 року (термін закінчення договору оренди землі).Після закінчення строку договору суборендар має переважне право поновлення йогона новий строк при умові подовження орендарем терміну оренди земельної ділянки. У
цьому разі суборендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку діїдоговору повідомити письмово орендаря про намір продовжити його дію.



Плата за суборенду
9. Плата за суборенду вноситься суборендарем у грошовій формі та в розмірі
206,90 грн. (Двісті шість грн. 90 коп.) на рік
(розмір орендної плати: грошової-у гривнях із зазначенням способів внесення)
10 Обчислення розміру плати за суборенду земельної ділянки може переглядатися призміні умов договору оренди.
11. Плата за суборенду вноситься у такі строки щорічно до 30 грудня поточного року.
12. Розмір плати за суборенду земельної ділянки переглядається один раз на рік

(періодичність)
у разі:
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни розмірів земельного податку, ставок орендної плати, підвищення цін, тарифів,
зміни коефіцієнтівіндексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини суборендаря, що
підтверджено документами;
- в інших випадках, передбачених законом.
13. У разі невнесення плати за суборенду земельної ділянки у строки, визначені цим
договором, справляється пеня згідно вимог чинного законодавства.

Умови використання земельної ділянки
14. Земельна ділянка передається в суборендудля бідівниитва індивідуального гаражу.

(мета використання)
15. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу
16. Умови збереження стану об'єкта суборенди без зміни цільового призначення

Умови і строки передачі земельноїділянки в суборенду
17. Передача земельної ділянки в суборенду здійснюється
- без розроблення проекту ії відведення.
18. Інші умови передачі земельної ділянки в суборенду не має
19. Передача земельної ділянки суборендарю здійснюється упродовж 7 діб

(СТРОК)
після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки
20. Після припинення дії договору суборендар повертає орендарю земельну ділянку устані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав '11' в суборенду.
21. Орендар, у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки,
пов'язаних із зміною '11' стану, має право на відшкодування збитків у розмірі,
визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір
відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
22. Здійснені суборендарем без згоди орендаря витрати на поліпшення орендованої
земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не
підлягають відшкодуванню.
23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені суборендарем за письмовою
згодою з орендарем підлягає-ть (не підлягають) відшкодуванню.

(непотрібне закреслити)

24. Суборендар має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
невиконання орендарем зобов'язань, передбачених цим договором.



Збитками вважаються:
- фактичні втрати, яких суборендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежнимвиконанням умов договору орендарем, а також витрати, які суборендар здійснив абоповинен здійснити для відновлення свого порушеного права;- доходи, які суборендар міг би реально отримати в разі належного виконанняорендарем умов договору.
25. Розмір фактичних витрат суборендаря визначається на підставі документальнопідтверджених даних.

Обмеження (обтяження)щодо використання земельної ділянки
26.- На земельну ділянку, що передається в суборенду не встановлено обмеження(обтяження) та інші права третіх осіб

Не має
.(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

Інші права та обов'язки сторін* 'в
27. Права орендаря: вимагати від суборендаря використання земельної ділянки зацільовим призначенням згідно з договором суборенди, дотримання екологічноїбезпекиземлекористування, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числімісцевих правил забудови населенихпунктів, своєчасного внесення суборендноїплати.28. Обов'язки орендаря: передати в користування земельну ділянку у стані, щовідповідає умовам договору суборенди, не вчиняти дій. які б перешкоджалисуборендареві користуватися на умовах суборенди земельною ділянкою запризначенням .

Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".29. Права суборендаря: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,самостійно господарювати на земельній ділянці з дотриманням умов договору“суборенди землі, за письмовою згодою орендодавця та орендаря зводити вщтановленомузаконодавствомпорядкукапітальніта інші будівлі та споруди.30. Обов'язки суборендаря: приступити до використання земельної ділянки в строки,встановлені договором суборенди землі, зареєстрованого в установленому Закономпорядку, виконувати встановлені щодо об 'єкта суборенди обмеження (обтяження) вобсязі, передбаченому Законом або договором суборендиземлі.

Умови передачі у заставу та внесеннядо статутного фонду права орендиземельноїділянки31. Право суборендованої земельної ділянки не може бути внесено до статутногофонду та передано в заставу.

Ризик випадкового знищення або пошкодженняоб'єкта суборенди чи його
частини32; Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частининесе суборендар

Страхування об'єкта оренди
33. Згідно з цим договором об'єкт суборенди не підлягає страхуванню на весь періоддії цього договору.



Зміна умов договору
і припинення його

дії

34. Зміна умов договору
зд'йснюється у письмовій

формі за взаємною
згодою сторін.

У разі недосягнення
згоди щодо зміни умов

договору спір розв'язується у
судовому

порядку.
35. Дія договору

припиняється у разі:

- закінчення строку,
на який його було

укладено;

- договір припиняється
також в інших випадках,

передбачених законом.

36. Дія договору припиняється
шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу
однієї із сторін унаслідок

невиконання другою стороною

обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення,

пошкодження суборендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає і'і'

використанню, а також
з інших підстав,

визначених законом.

37. Розірвання договору
суборенди землі в

односторонньому порЯДку

(не допускається).
(непотрібне закреслити)

Умовами розірвання
договору в односторонньому

порядку є не має

Відповідальність сторін за
невиконання або неналежне

виконання договору

38. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть

відповідальність відповідно
до закону та цього

договору.
.

39. Сторона, яка порушила
зобов'язання, звільняється

від відповідальності, якщо вона

доведе, що це порушення
сталося не з її вини.

.
и

Прикінцеві положення

40. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної

реєстрації.

*

Цей договір укладено у
трьох примірниках,

що мають однакову
юридичну силу, один

з

яких знаходиться в орендаря, другий
- в суборендаря, Третій

- в органі, який провів

його державну реєстрацію

(назва органу
державної реєстрації за

місцем розташування земельної
ділянки)

Невід'ємними частинами
договору є:

- планМеж земельної ділянки;едачі об' єкта оренди;
- акт приймання-пер

(інші докумен , що додаються
до договору)



Реквізити сторін

Орендар:

Шаталова ЗінаїдаГромадянк :
Віталіївна

найменування фізичної особи,
(паспорт серй' ВА 50952] виданий
КрасналиманськимМВУІИВС України
вДонецькійобласті 23.10.1996р.
(назва, ким і коли затверджений), відомості
про державну реєстрацію та банківські
реквізити)
зареєстрована за адресою:
вул. Чапаєва, брд. 3 кв. 15
м. Красний Лиман
Донецької області,
ідентрфікаційний номер

1 770411367
(фізичної особи)

а!(підпис) '

Субрендар:

Громадянка: Ворона Тетяна
Володимирівна

найменування фізичної особи,
[паспорт серіїВК 511222 виданий
Краснолиманським МВГУІИВС
України в Донецькій обл., 20.08.2008р.
(назва, ким і коли затверджений), відомості
про державну реєстрацію та банківські
реквізити)
за еєст ованаза ад есою:
в л.Мат осова 6 д. 49 кв. 36
м. Красний Лиман
Донецької області ' и

1денти іка ійний номеЩ(фізичної особи)
(під

Договір зареєстрований відділом державної реєстрації виконавчого комітету Лиманської
міськ%%?ШЕОщо у Державному реєстрі речових прав на не ОМЄмайно ВЧИНЄНО ЗЗПИС Від

9445”? ди“% 20/Йр.за На

(7? на, й'жт
(ініціали та прізвище особи, яка провела державну реєстрацію)

..
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ВИТЯГ
З ДЄРЖЗВНОГО ЗЄМЄЛЬНОГОкадастру про ЗСМЄЛЬНУділянку

Номер витягу НВ-1402927852017
Дата формування 15.11.2017
Надано на заяву (запит) Ворона Тетяна Володимирівна

15.11.2017, 3В-1403424642017

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер 1413300000:01:012:1107
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну Ділянку

Кадастровий номер 1413300000:0[:012:1107
Місце розташування Донецька область, м. Красний Лиман, вулиця Матросова
(адміністративно-
територіальна одиниця)
Цільове призначення: Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва

Категорія земель Землі житлової та громадської забудови
Вид використання для будівництва індивідуального гаражу
земельної ділянки
Форма власності комунальна
Площа земельної 0.0024
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про
документацію із

землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
24.01.2014;ТОВ "Земельна біржа ЗЕМЛЕМІР", Фоменко Аліна Генадіївна

Орган, який Міськрайонне управління Держземагентства у м.Красному Лимані та

зареєстрував земельну Краснолиманському районі Донецької області
ділянку
Дата державної 07.02.2014
реєстрації земельної
ділянки

Створено за допомогою програмного забезпечення Державногоземельного кадастру



Відомо

Вид права
Інформація
про власників
(користувачів)
земельної ділянки
Найменування

Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер
Частка у спільній
власності
Документ, який
є підставою для
виникнення права
Документ, що
посвідчує право

Відомості про
оренду, суборенду

Орендар
Прізвище, ім'я та по
батькові/Найменування
Громадянство
Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер
Місце проживання
Площа земельної
ділянки, переданої в

оренду
Орган, що здійснив
державну реєстрацію
речового права
Дата державної
реєстрації речового
права
Строк дії речового
права

Відомості про обмеження у викор

Відомості про обмеження
Державного земельного кадастру,

Право власності

Територіальна гром
міської ради

04053275
1

Шаталова Зінаїда В

ВА509521 виданий Краснолиманськи
області 23.10.1996
1770411367

0.0024 гектарів

Реєстраційнаслужб
Донецької області

19.06.2014

49 років

затвердже

17.10.2012 Мо.105 1 , не зареєстровані.

Відомості про особу,

Державного земе
яка

сті про право власності
/ прав

у використанні земельної
діля

льного кадастру

о постійного користування

ада міста Красний Лиман в особі Краснолиманської

італіївна

а Краснолиманського МіСЬКОГО

ного Постан

й МВ УМВС України в Донецькій

управління юстиції

истанні земельної ділянки

нки, встановлені Порядком ведення

овою Кабінету міністрів України від

уповноважена надавати в1ДОМОСТ1 3

СТВОРЄНОза дОПОМОГОЮ програмногозабезпечення Державногоземельного кадастру
(нотаріуса) відповідно до закону,

що надала
В'

г підготував та

В

1110'.

1.



Створено

Кадастровий план земе

Кадастровийно

Додаток до витягу з Держави
земельну ділянку ві

пьної ділянки

д 15.11.2017 р. Ма
оґо земельногокадастру про

НВ-1402927852017

мер земельної ділянки
1413300000101:01211107

за ДОПОМОГОЮ ПРОГраМНОГОзабезпечен

Масштаб 1: 100

НЯ ДержавногоЗЄМЄЛЬНОГО кадастру

Опис меж:

ВідА до 5 Красне.
33115 до А Єрдакн

Ексллікацїя зеМЄІ

Площа
7“; земельної

ділянки,
гектарів

«1



!про
5317

ОПИС МСЖ: УМОВНі ПОЗНЗЧЄННЯІ

Від А до В Краснолиманська міська рада;
Від Б до А Єрдакій І.М.;

Експлікація земельних угідь:

Всього У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

земель, Інші

гектарів
1 2

Площа 0.0024
земельної
Ділянки,
гектарів
0.0024



Відомості про особу,
овий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала

кадастровийплан земельної ділянки

яка склала кадастр

Підпис особи, яка склала кадастровий
план

земельної ділянки

Створено за допомогою програмногозабезпечення Державногоземельного кадастру
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