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ENGLISH TRANSLATION- TANK SUPERFICIA 

 

 

CONTRACT CONTRACTING AUTHORITY. USE RIGHTS 
LAND LAND FOR INSURANCE (SUPERFICIENCY) 

 

City Kiev, Ukraine, october of June two thousand eight in the year 
  

S Limited Liability Company "Shulyavka" enterprise code 35251995, address: 04050, m. Kyiv, 

vul. Herzen, d. 17-25, hereinafter referred to as"Superfitsyar" , on behalf of which, on the basis of 

the Charter, is the Director of Yankauskas Nina , the post of permanent residence of IN 139801 

form. On April 4, 2017, the issuing authority 3201 was registered at the following address: Kyiv 

region, p. Yurivka, prov. Cooperative, d. 11 , on the one hand, and SERVICE COOPERATIVE 

"HOUSING AND BUILDING COOPERATIVE " EXON PREMIER SHULYAVSKA " , the 

code of the USREOU 41290431 , location : 04053, Kyiv, Sichovykh Striltsiv street, d. 37-41, 7th 

floor, room 16 , hereinafter referred to as "Superfitsariat" on behalf of which the Chairman of the 

Cooperative Valery I. Malinovsky acts on the basis of the Charter , May 03, 1977, registered at the 

following address: Kyiv, ul. Novgorodskaya Str., 11, sq. 11, passport ME 860673, issued by the 

Dnipro Regional Administrative District of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in 

Kyiv, registration number of the tax payer's registration card from the State Register of Natural 

Persons-Taxpayers : 2824724313 ,on the other hand (Superficial and Superfitsialy together 

hereinafter referred to as "Parties" and each individually referred to as the "Party"), entered into this 

agreement establishment of the right to use the land for development (superficies) for further -

 "Agreement", as follows: 
1. Subject of the Contract 

1. 1 Superfitsiar gives and takes Superfitsiariy period fig paid user ID Executive 

Dr ilyanku land, area 0, 311 hectares, located in at Victory Avenue 50th (fifty "A") in the 

Shevchenko district of Kyiv, cadastral number 8000000000: 88: 093, 0026, purpose: 

for construction, operation and maintenance of her shopping and office complex with fast food 

restaurant and beautification and landscaping of the square (hereinafter - the earth is flax plot). 

1.2. The land plot belongs to the Superfitsar on the right of ownership on the basis of the state 

act on ownership of the land plot series YE 993144kind. 06.07.2010 , the Main Department of Land 

Resources of the executive body of Kyiv City Council (Kyiv city state administration) . The act is 

registered in the Book of Registration of State Acts for the right of ownership of land and for the 

right to permanent use of land, which is in the lease of land lease for the number 01-8-

00220. Ownership is registered in the State Register of Real Property Rights to Real Estate on June 

23, 2014 by the Office of State Registration of the Main Territorial Administration of Justice in 

Kyiv, the number of the title on the right of ownership: 6173501, registration number of the real 

estate object: 396014780000. 

1.3. In accordance with the Extract from the State Land Cadastre on the land plot   issued by 

the private notary of the Kyiv city notary district Hara N. S. , issued on 08.06.2018 , information 

on restrictions on the use of land plot established by the Procedure for the State Land Cadastre, 

approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 17.10.2012, No. 1,051, not 

registered . 

1.4. The total area allocated for use of the land plot is 0.311 hectares. 



2 

 

1.5. Normative monetary valuation of the land plot according to An excerpt from the technical 

documentation on the normative monetary valuation of land plot issued on June 1, 2018, the 

General Directorate of the State Geocodraw in Kyiv is 16,121,978 , 34 (sixteen million one hundred 

and twenty one thousand nine hundred seventy eight hryvnias, thirty four kopecks) USD. 

  

2. Object of the Agreement and terms of use of the Land Agent 

2. 1 . The land is transferred to the Superfitsury for the construction of 

the object a Mr. eruhomosti other farm buildings necessary for their serviceto: Prospekt Peremogy 

50th in Shevchenkivskyi district of Kyiv , in the future - Real Estate . 

2.2 . The land plot is not seized from the property Superfitsyar a , and the Superfitsialy 

receives only the right to use it for the construction, operation and maintenance of the 

Object a N Real Estate. The area of land and the boundaries of the Land of the Dagestan remain 

unchanged. 
2. 3 . Land and C uperfitsiariyem be used according to its purpose and the 

urban environment. The Superfitsialy has the right to carry out construction on the territory of the 

Land in accordance with the approved construction project . 

2. 4 . The right to use the Land Agent for development may be alienated by the 

Superficiary upon the written consent of the Superfitsar withoutchanging its intended purpose . 

2.5 . On alienation of a land plot Superfitsiali on the day of alienation shall notify 

Superfitsarya. 
2.6 . The term of construction is 4 (four) years from the date of obtaining city-planning 

conditions, expert opinion on the project and construction permission . 

2.7 . Referred to in paragraph 2. 6 Superfitsiariy undertakes documents obtained within 8 

(eight) months after the transfer With emelnoyi areasunder the terms of the Agreement. 

2.8 . On receipt of the documents referred to in paragraph 6 of the Treaty 2, Superfitsiariy 

notifies Superfitsiara and it gives it a certified copy of such documents within 10 days of receipt. 
  

3. The term of the Agreement 
3.1. The contract is concluded for a period of 10 ( ten ) years . 

3.2. Upon expiration of the term of the Contract, the Superfitsialy has the pre-emptive right to 

conclude this Agreement for a new term. 
3.3. Extension of the term of the Agreement is formalized by signing an additional agreement 

to the Agreement. In case of failure to reach an agreement on the terms of an additional agreement, 

the contract is considered to be terminated. 
  

4. The procedure for calculating the use of Land D illyanka and the price of the 

contract. 
4.1 . The fee for the use of the Land plot shall be made by the Superficiary in the form 

of transfer to the Superfitsar in ownership of 19% (nineteen percent) all useful (effective) areas 

of all types of premises , namely: retail space with a total area of 2000 (two thousand) sq . m . on 

the first and second floors of the Property, as well as the apartments and parking (car parking) , 

which are components of the Real Estate , worth 16   000   000 (sixteen million). To be built on 

land Superfitsiariyem and cash in the amount prescribed by those of th Contracts th. 
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4.2. After approval of the Project (project documentation) and receipt of the expert report on 

the approval of the project documentation, the Parties shall, on the basis of the Project, draw up and 

sign the Distribution of Plots (premises) according to which the share of each Party in the Real 

EstateObject is booked (determined) by the Project. 

              4.2.1 . In the case of a phased introduction of the Property Object into operation within 14 

working days of the Superficial the property transferred to the premises located in previously 

constructed and put into operation parts (queues). 
4.3 . The cost of the premises that are transferred to the owner of the Superfice Soup as a 

payment for the use of the land plot under this Agreement is 16   000   000.00 hryvnia    (sixteen 

million) , including VAT. 

4.4. The cost of the premises specified in clause 4.3 of this Contract is unchanged during the 

whole term of the Contract. Any circumstances that may affect the cost of construction of the 

Property Facility shall not affect the value of the area receiving the Superficiary in the property and 

shall not be a reason to change such value. 
4.5. When commissioning the total floor area specified on the basis of technical 

passport issued by the relevant enterprise technical inventory and state registration of real estate. 

4.6. The monetary portion of the payment for the use of the land plot Superfitsyarium pays 

Superfitsarya up to the moment the Real Estate object is put into operation in the amount 

of 40   305, 00 hryvnas. (forty thousand three hundred and five) for each month of use of the Land, 

but this amount can not exceed the monthly amount of land tax payable by the Superfitsar. 
4.7. The superficiary pays the amount specified in clause 4.6 of the Agreement not later than 

the 10 (tenth) day of the month for which the fee is paid. 

4.8. During the first month of use of the Land, the Superfitsialy pays the Superfitsary not later 

than 20 banking days from the date of transfer of the Land. 

4.9. The amount specified in clause 4.6 of the Agreement may be changed in proportion to 

the amount of land tax paid for the land plot by the Superfiniser in accordance with the 

legislation. The recalculation of the amount may occur no more than once for the current year of the 

Agreement. 
4.10. Changing the monetary valuation of a land plot, including in connection with the 

construction on it, including the introduction of another method of monetary valuation, the change 

in the coefficients that affect the assessment of the land, is the basis for the corresponding change in 

payment for the land plot specified in paragraph 4.6 of the Treaty. 
4. 11 . Changing the size or form of payment for the use of the Land plot is made by signing 

by the Parties an additional agreement to this Agreement. 
5. Procedure for the transfer of land for the use of the land 

5.1. The Agreement between the Parties is subject to a notarial certificate and a state 

registration. 
5. 2. The transfer of the Land plot to the use of the Superficiary is carried out at the moment 

of state registration of this Agreement. 
5. 3 . At the moment of transfer of the Land of the United States to the use of the 

Superficiary, the Parties sign the Ac t acceptance-transfer of Land D il'nika. 
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5. 4 . The right to use the Land in accordance with this Agreement arises after the state 

registration of this Agreement in accordance with the procedure established by law and transfer of 

the land plot to the Superficiary. 
6. The order of the return of the Land of the Isle of Man 

6.1. In the event of termination of this Agreement, the Superfitsialy returns to the Superfitsar 

the land plot in a state not worse than the one in which it was received in the course of its use, 

taking into account the changes that occurred as a result of the construction, operation and 

maintenance of the Real Estate Facility. 
6.2. The Land Agent shall return to the Superfitsar for the Acceptance and Transfer of Land 

D ilanka within 20 (twenty) working days from the date of termination of the Agreement in a state 

not worse than the one in which the Superficiary has received it for use . 

6.3. Superfitsyar in the event of deterioration in the land properties of the Land due to 

changes in its condition, except for changes due to construction, operation and maintenance of the 

Property in the Real Estate on this Landlord, has the right to compensation for losses . 
The amount of losses is agreed by the Parties, and in case of failure to reach agreement on the 

amount of damages in the unsettled part of the dispute regarding the amount of damages is decided 

by the court. 
6. 4 . Improvement of the Land D asphalt, in addition to the construction of the Object 

of Real Estate, the improvement and The gardening of the square is carried out by the Superficiary 

on written agreement with the Superfitsar, subject to compensation by the 

Superfitsar. Conditions, Amounts, and Time-Limitations of Repayment The Superficiory of 

Expenses for Improved Land Improvements shall be determined by a separate agreement of the 

Parties. In the event of failure to reach agreement, the dispute over the unregulated part of the cost 

of improvements is decided by court. 
6. 5 . In accordance with the current legislation of Ukraine, Superf itsyarium may repurchase 

the Land of the Isthmus, on which the Housing Object is located. The servicer may redeem the 

Property of the N Real Estate, or will determine the terms and conditions of the use of the Land for 

theSuperphysicist for a new term. 
6. 6 . After Upon expiration of this Agreement, the Superfitsyarium retains the ownership of 

the building (buildings), except for the premises transferred to the Superfitsar as payment for the 

use of the land plot in accordance with Section 4 of the Treaty, constructed on the land plot 

transferred to it for development. 
6. 7 . After commissioning the Ob 'facility Estate ownership of the land is transferred to the 

person who is the owner of the object Properties. Such a transfer is made by a separate 

agreement. The Parties shall facilitate the conclusion of such an agreement. 
  

7. Restrictions (encumbrances) regarding the use of land 
7.1. Superfitsiar confirms that at the time of this ohovoru D Land D ilyanka 

abode is not under arrest or injunction exclusion of tax lien is not continued respect Mr. eyi not 

concluded any agreements exclusion of others. B ud are at bmezhen tion and easements on land 

D ilyanky on the day of signing of this Agreement no. 

7.2 . Conclusion regarding the Land Code of the Treaty does not terminate the ownership of 

the Superfitsar. Superfitsiar entitled to exercise their powers on land I th D ilyanky in full (to 

possess, use and dispose of at their discretion). 
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7.3. The superficiary has a preferential right to purchase a land plot in case of its alienation by 

the Superfitsar. 
7. 4 In case of alienation of a Land plot or part of it, the Superficiary shall in writing notify 

the purchasers of this Agreement and the right to superficiate on it. 
7. 5 . In case of any encumbrances with regard to Superficial a, he / she must write to 

the Superfitsiali on such circumstances within 3 (three) business days from the moment of their 

occurrence. 
  

8. Rights and obligations of the Parties 
Rights and Duties of the Superfisher : 

8.1. Superfitsary has the right: 

8.1.1.   To own, use and dispose of the Land Agent, provided for construction in a volume 

that does not interfere with the implementation of construction works and the commissioning of the 

facility by the Superficiary. 
8.1. 2. Receive Superfitsiariya of plastic t use the land for D ilyankoyu the procedure and 

terms stipulated by Section 4 hereof. 
8.1.3 . Demand from the Superf and the use of the Land for the purpose of the purpose of this 

Agreement. 
8.1.4 . To demand from the Superfitsyarium during the construction of the Land Allowed for 

use, compliance with state standards, norms and rules, including local prospectus for the 

development of settlements, rules of safety, construction norms and rules, fire safety. 
8.1. 5. Require Superfitsyarium to comply with the regime of water protection zones, coastal 

protective bands, sanitary protection zones, sanitary protection zones, zones of special use of land 

and terit ory, which are especially protected. 

8.1. 6. To receive a copy of Superfitsiariya Project documentation nd nd in real 

estate and construction schedule. 

8.1.7. Require Superfitsyaria to comply with the terms of construction, information on the 

state of execution of construction works, to demand from the Superfitsialy to eliminate violations in 

the implementation of the Treaty and the construction of the Real Estate, which may lead to a 

violation of the terms of completion of construction and / or the introduction of the Real Estate into 

operation. 
8.1.8. Get a land plot after the termination of the contract. 

8.1.9. Obtain a part of the area as defined in Section 4 of the Agreement. 

8.2. The superficiary must: 

8.2.1. To transfer the Land Agent to the use of the Superfitsialy in accordance with the 

Acceptance-Transfer Act in the period stipulated in clause 5.2 of this Agreement in a condition that 

meets the conditions of this Agreement. 
8.2.2. Do not take actions that may prevent the Superficiary from using the land plot and carry 

out construction if such actions of the Superficial Law are legal and do not contradict the provisions 

of the Treaty and legislation of Ukraine. 
8.2.3. Avoid the Superfitsyarii about special properties and disadvantages of the Land 

D ilianka, which in the course of its use may lead to environmentally dangerous consequences for 

the environment or lead to deterioration of the state of the object of the Treaty superficies. 
Rights and Duties Superficial: 
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8.3. Superficiary has the right: 

8.3.1. To demand from the Superfitsar for giving to the use of Land D illyanka after the 

signing of this Agreement and its state registration, the Acton the acceptance-transfer of Land 

D ilianka. 

8.3. 2. Self- government is to manage the Land of the People with the observance of the terms 

of the Treaty superficies. 
8.3. 3. To receive revenues from the activity provided by this Agreement. 

8.3. 4. Involve third parties at their own discretion to fulfill their obligations under this 

Agreement and to achieve the purpose of this Agreement. 
8.3. 5. With the consent of the Superfitsyar to improve the Land D ilianka without changing 

its intended purpose, which the Parties conclude an additional agreement to this Agreement, which 

is an integral part of it. 
8.3. 6. To reconstruct production, cultural and household and other buildings and structures 

and provide perennial plantings, in accordance with the terms of this Agreement, with 

the permission of the technical documentation . 

8.4. Superficiary must : 

8.4.1. In ykorystovuvaty Land D ilyanku according to its purpose and 

current diversion project. 

8.4.2. Device drink to land use D ilyanky terms established hereunder registered in 

accordance with the law and after signing the act of acceptance and transfer of land ilyanky D. 

8.4.3. Transfer Superfitsiaru draft copy of her term documentation and construction schedule 

within 10 (ten) business days from the date ofapproval. 

8.4. 4. Finish the construction of the Real Estate Object, and put into operation, within the 

period provided for in this Agreement. 
8.4. 5. Report to the Superfitness about violation of the terms of construction work, if 

such actions can lead to a delay of construction for more than10 months. 

8.4. 6. To provide the Superfitsar at his request with information on the state of execution of 

construction works, the reasons for violation of the terms of construction and measures for their 

removal. 
8.4. 7. When using the Land D ilianka to observe environmental and environmental standards, 

sanitary and fire regulations and rules, safety rules. 
8.4. 8 . To pay a fee for using the Land plot in terms and in the manner prescribed by the 

Agreement . 
8.4. 9 . Return the Ground Statement to the Superfitsar in a condition suitable for its further 

use after the termination of this Agreement, under the conditions and in the manner established by 

this Agreement. 
  

9. The right to rest on real estate objects 
9.1. Ownership of the consolidated second Superfitsiariyem Object Properties , other than the 

premises allocated Superfitsiaru as payment for use of land in accordance with Article 4 of the 

Treaty , on land D ilyantsi under this Agreement, shall Superfitsiariyu. The Superfitsialy has the 

right to own, use and dispose of buildings and structures built by him. 
9.2. The risk of accidental destruction or damage to the land plot for the use of the 

Superficiary or part thereof is borne by the Superficial. 
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10. Changing the terms of the contract and termination of its validity 

10.1. Amendments to this Agreement shall form an integral part thereof and shall have legal 

effect if they are set out in writing and signed by authorized representatives of the Parties in 

accordance with the notarial forms and the certificate . In case of failure to reach agreement on 

amendments to the Agreement, the dispute shall be settled by court. 
Annexes to the Agreement issued in writing and signed by authorized ymi representatives of 

the Parties. 
10.2 In case of renewal of the Agreement for a new term, its terms may be revised and 

amended by mutual agreement of the Parties. 
10.3 The validity of this Agreement shall be terminated in case: 
10.3.1. Combination in one person Superfitsary and Superfitsyarii; 
10.3.2. The termination of this Agreement; 
10.3.3. Refusal of the Superfitsyarium for the use of Land D illyanka; 
10 .3.4. The non-use of the Land of Dilan for building for three years in a row; 
10.3.5. In other cases stipulated by the legislation. 
10.4 The contract may be terminated early: 
10.4.1. By mutual agreement of the Parties; 
10.4.2. In case of Superfitsiarom not specified in the Treaty the Land D deficiencies ilyanky 

that significantly impede superficies iariyu Land use D ilyanku for its intended purpose ; 
10.4.3. By court order; 
10.4.4. In the event of a material breach of the terms of construction, which leads to a delay in 

the introduction of the Real Estate into operation for more than 10 months. 
10.4.5. In the event of force majeure circumstances, irrespective of their type in general, for 

one year or six months in a row. 
10.5 Termination of this Agreement unilaterally is not allowed. 
10.6 Termination or termination of the Agreement does not relieve the Parties from fulfilling 

its obligations under this Agreement, not executed before its termination or termination, as well as 

from responsibility for failure or improper performance by the Parties of their obligations under the 

Agreement or other violation of the terms of this Agreement. 
10.7. The transfer of ownership of a land plot to a third person is not a ground for changing 

the terms or termination of the Agreement, does not terminate its actions and does not affect the 

scope of the Superfitsiry rights regarding the use of Land D ilianka in accordance with the terms of 

this Agreement. The new owner of this Land D illyanka, burdened with Uperfection, can not, at its 

own discretion, limit, change or terminate this Agreement. 
10.8. In the event of the liquidation or reorganization of the Superficiary and / or Superficials, 

the provisions of this Agreement shall remain in force for its successor. 
10.9. If the Contract terminates the operation before the commissioning of the Real Estate 

Object , the Superfitsyar acquires part of the unfinished construction of the Real Estate, which 

represents 19% (nineteen percent) of all useful (effective) areas of all types of premises, namely: 

trading areas the total area of 2000 (two thousand) sq. m on the first and second floors of the Real 

Estate, as well as apartments and parking (car parking) , which are components of the Construction 

Object in accordance with the design documentation. The other part about ' facility under 

construction is owned Superfitsiariya. 
If the area of unfinished construction of the Object of Real Estate will be less than specified in 

paragraph 4.1 of this Agreement, the Superficiary acquires the ownership of all unfinished 

construction of the Real Estate. 
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The procedure and conditions for the completion of unfinished construction of the Real Estate 

object are regulated by the Parties for the termination of the Agreement, by signing an additional 

agreement to the Agreement . 
11. Responsibility of the Parties 

11.1 In the event of breach of their obligations under this Agreement, the Parties shall bear the 

responsibility specified in this Agreement and the legislation of Ukraine. Violation of an obligation 

is the non-fulfillment or improper fulfillment of obligations, that is, execution in violation of the 

conditions defined by the content of the obligation. 
11.2. Damages caused by a Party to non-fulfillment or improper fulfillment of this Agreement 

by another Party shall be refunded to the latter in full if it is found guilty (for fault or inaction). 
11.3 . The Parties are not liable for breach of their obligations under this Agreement, if it was 

not due to their fault. A party is deemed to be innocent if it proves that she has taken all measures 

dependent on her to properly fulfill the obligation. 
11. 4 . All disputes related to the implementation of this Agreement shall be resolved through 

negotiations between the Parties. If the dispute can not be resolved by negotiation, it is decided in 

court according to the established jurisdiction and jurisdiction of such dispute in the manner 

prescribed by the legislation of Ukraine. 
  

12. Force majeure circumstances 
12.1. The Parties shall not be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of the terms of 

this Agreement in the event of special circumstances arising from Parties that are independent of the 

Parties for reasons (force majeure) which the Parties could not foresee and which prevent the 

Parties from fulfilling their obligations under this Agreement. 
12.2. The Parties also bear no responsibility for the harmful consequences of improper 

performance or non-fulfillment of the terms of this Agreement due to the above circumstances that 

prevented the Parties from fulfilling their obligations under this Agreement. 
12.3. Prior to force majeure, the Parties shall include: 
natural disasters (storms, cyclones, floods, earthquakes and other natural and climatic 

phenomena); 
war and military actions, rebellion, blockade, mass riots, strikes, unrest and other unlawful 

actions; 
acts or acts of state bodies, executive bodies and local governments aimed at suspending or 

suspending the execution of works on the subject of this Treaty, which impede the normal activities 

of the Parties, including changes in the normative and legislative framework governing the legal 

relations of the Parties to this Treaty; 
destruction due to the action of explosive devices located on the ground, radiation, chemical 

contamination, shock waves that arise when flying airplanes or other aircraft with sound and 

supersonic velocities, other similar circumstances. 
12.4 A party that can not comply with the terms of this Agreement must notify the other Party 

in writing thereof within 10 (ten) calendar days from the moment the above-mentioned force 

majeure circumstances arise. 
12.5 The beginning and period of force majeure circumstances shall be confirmed by a 

document issued by the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry or other competent non-

interested body or appropriate state institution. 
12.6. In case of force majeure circumstances that affect the term of fulfillment of obligations 

between the Parties, the implementation of the Agreement shall be extended for the period 

necessary to eliminate the relevant force majeure circumstances. 
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13. Other terms of the Agreement 

13.1. After signing this Agreement, all preliminary negotiations on it, correspondence, 

preliminary agreements and protocols of intent on matters that are in any way related to this 

Agreement shall become legally invalid. 
13. 2 . During the period of the Agreement, the Parties shall take all necessary measures to 

ensure the confidentiality of the technological , financial, commercial and other 

information and documentation received from the other Party . The Parties shall take all necessary 

measures for the non-disclosure of the received information and documentation. 
13. 3 . All legal relations that arise in connection with the fulfillment of the provisions of this 

Treaty and not regulated by them, are regulated by the norms of the legislation of Ukraine. 
13. 4 . This Agreement is signed in three original copies, each having equal legal force, one of 

which is Superfitsiara, the second - in Superfitsiariya third - remain deposited in the affairs of 

private notary Kyiv City Notary District Hara NS . 
13.5 The expenses related to the notarial registration of the Contract are borne by the 

Superfitsialy. 
  
14. Signatures of the parties 
  

Superfiction : 

In the person of the Director 

Yankauskas N. 

  

___________________________ 

  

Superfiction : 

In the person of the Chairman of the 

Cooperative 

Malinovsky V.I. 

  

_________________________________ 

  

  
  

  
City of Ki- 
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Eat, Ukraine, on the eighth day of June two thousand and eighteen. 
This contract is certified by me, Hara N.S., a private notary of the Kyiv City Notary 

District. 
The contract is signed by the parties in my presence. 

Those citizens who signed the agreement, found their efficiency, capacity and 

capability LIMITED LIABILITY "Shulyavka" and service cooperative "housing 

cooperative " Exxon Prime Shulyavska " and belonging and the limited liability company" 

Shulyavka " land Plots and authorities of the representatives have been verified. 
Registered in the register for # 

Paid fees according to Art. 31 of the Law of Ukraine "On Notary" 
              Private notary N.S. Hara                                                                      
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 ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ  

ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ (СУПЕРФІЦІЮ) 

 

Місто Київ, Україна, восьмого червня дві тисячі вісімнадцятого року 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШУЛЯВКА», код ЄДРПОУ 

35251995, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, іменований в 

подальшому «Суперфіціар», від імені якого на підставі Статуту діє Директор Йанкаускас 

Ніна, посвідка на постійне проживання ІН139801 вид. 04 квітня 2017 року орган, що видав 

3201, зареєстрована за адресою: Київська обл., с. Юрівка, пров. Кооперативний, буд. 11, з 

однієї сторони, та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

КООПЕРАТИВ «ЕКСОН ПРЕМ`ЄР ШУЛЯВСЬКА», код ЄДРПОУ 41290431, 

місцезнаходження: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців,  буд. 37-41, 7 поверх, 

приміщення 16, іменований в подальшому «Суперфіціарій», від імені якого на підставі 

Статуту діє Голова Кооперативу Малиновський Валерій Ігорович, 03 травня 1977 року 

народження, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Новгородська, буд.11, кв. 11, паспорт 

МЕ860673, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 

2824724313, з другої сторони, (Суперфіціар та Суперфіціарій разом в подальшому 

іменуються «Сторони», а кожен окремо іменується «Сторона»), уклали цей договір про 

встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)  надалі –

«Договір», про наступне: 
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1. Предмет Договору 

1.1  Суперфіціар надає, а Суперфіціарій приймає в строкове платне користування 

земельну ділянку, площею 0,311 га, розташовану за адресою: проспект Перемоги 50-а 

(п’ятдесят «А») у Шевченківському районі міста Києва, кадастровий номер 

8000000000:88:093:0026, цільове призначення: для будівництва, експлуатації та 

обслуговування торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та 

благоустроєм і озелененням скверу (надалі – Земельна ділянка). 

1.2. Земельна ділянка належить Суперфіціару на праві власності на підставі державного 

акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ 993144 вид. 06.07.2010 року Головним 

управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації). Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право 

власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за 

№ 01-8-00220. Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно  23.06.2014 року  Управлінням державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у м. Києві, номер запису про право власності: 6173501, 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 396014780000. 

1.3. Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  

виданого 08.06.2018 року., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 

Хара Н. С., відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені 

Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету 

міністрів України від 17.10.2012 року № 1051, не зареєстровані. 

1.4. Загальна площа наданої в користування Земельної ділянки складає 0,311 га. 

1.5. Нормативна грошова оцінка Земельної ділянки відповідно до Витягу із технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки виданого 01.06.2018 року 

Головним управлінням Держгеокадастру в м. Києві  складає 16 121 978, 34 (шістнадцять 

мільйонів сто двадцять одна тисяча дев’ятсот сімдесят вісім гривень тридцять чотири 

копійки) гривень. 

 

2. Об'єкт Договору та умови користування Земельною Ділянкою 

2.1. Земельна Ділянка передається в користування Суперфіціарію для здійснення 

будівництва об'єкта нерухомості, інших господарських споруд, необхідних для їх 

обслуговування, за адресою: проспект Перемоги 50-а у Шевченківському районі міста Києва, 

надалі - Об'єкт Нерухомості. 

2.2. Земельна ділянка не вилучається з власності Суперфіціара, а Суперфіціарій 

отримує лише право на користування нею для будівництва, експлуатації та обслуговування 

Об'єкта Нерухомості. Площа та межі Земельної Ділянки залишаються без змін. 

2.3. Земельна ділянка має використовуватися Суперфіціарієм відповідно до її цільового 

призначення та містобудівних умов. Суперфіціарій має право здійснювати будівництво на 

території Земельної Ділянки відповідно до затвердженого проекту будівництва. 

2.4. Право користування Земельною Ділянкою, наданою для забудови, може бути 

відчужене Суперфіціарієм за письмовою згодою Суперфіціара без зміни її цільового 

призначення.  
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2.5. Про відчуження земельної ділянки Суперфіціарій в день відчуження повідомляє 

Суперфіціара. 

2.6. Термін будівництва становить 4 (чотири) роки з моменту отримання містобудівних 

умов, експертного висновку щодо проекту та дозволу на будівництво. 

2.7. Зазначені в пункті 2.6 документи Суперфіціарій зобов’язується отримати протягом 

8 (вісім) місяців з моменту передачі Земельної ділянки відповідно до умов Договору. 

2.8. Про отримання документів, зазначених в пункті 2.6 Договору, Суперфіціарій 

письмово повідомляє Суперфіціара та надає йому засвідчені ним копії таких документів 

протягом 10 днів з моменту отримання. 

 

3. Строк дії Договору 

3.1. Договір укладено строком  на 10 (десять) років. 

3.2. Після закінчення строку Договору Суперфіціарій має переважне право укладання 

цього Договору на новий строк. 

3.3. Продовження строку дії Договору оформлюється шляхом підписання додаткової 

угоди до Договору. В разі недосягнення згоди щодо умов додаткової угоди, договір 

вважається припиненим. 

 

4. Порядок розрахунків за користування Земельною Ділянкою та ціна договору. 

4.1. Плата за користування Земельною Ділянкою вноситься Суперфіціарієм у формі 

передачі Суперфіціару у власність 19% (дев’ятнадцяти відсотків) усіх корисних 

(ефективних) площ всіх видів приміщень, а саме: торгові площі загальною площею 2000 (дві 

тисячі) кв.м. на першому та другому поверхах Об’єкту нерухомості, а також, апартаменти і 

паркінг (машиномісця), що є складовими Об’єкту Нерухомості, вартістю 16 000 000 

(шістнадцять мільйонів) грн., які будуть побудовані Суперфіціарієм на Земельній ділянці та 

у грошовій формі у розмірі передбаченому цим Договором. 

4.2. Після затвердження Проекту (проектної документації) та отримання експертного 

звіту про затвердження проектної документації Сторони на підставі Проекту складають та 

підписують Акт про розподіл площ (приміщень), згідно з яким  бронюється (визначається) 

частка кожної Сторони в Об'єкті нерухомості, згідно Проекту. 

 4.2.1. В разі поетапного введення Об’єкта Нерухомості в експлуатацію протягом 14 

робочих днів Суперфіціару передаються у власність приміщення, розташовані в раніше 

побудованих та введенних в експлуатацію частинах (чергах). 

4.3. Вартість приміщень, які передаються Суперфіціару у власність в якості плати за 

користування земельною ділянкою за цим Договором становить  16 000 000,00 гривень   

(шістнадцять мільйонів), включаючи ПДВ. 

4.4. Зазначена в пункті 4.3 цього Договору вартість приміщень є незмінною протягом 

всього строку дії Договору. Будь-які обставини, які можуть впливати на вартість будівництва 

Об’єкта Нерухомості, не впливають не вартість площ, які отримує Суперфіціар у власність і 

не є підставою для зміни такої вартості.  

4.5. При здачі Об’єкта в експлуатацію загальна площа приміщень уточнюється на 

підставі технічного паспорта, виданого відповідним підприємством технічної інвентаризації 

та державної реєстрації об’єктів нерухомого майна.  

4.6. Грошову частину плати за користування Земельною ділянкою Суперфіціарій 

сплачує Суперфіціару до моменту введення Об’єкта Нерухомості в експлуатацію в сумі 

40 305, 00 грн. (сорок тисяч триста п’ять) за кожен місяць користування Земельної ділянкою, 
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але ця сума не може перевищувати щомісячну суму оплати земельного податку, що 

сплачується Суперфіціаром. 

4.7. Суперфіціарій сплачує зазначену в пункті 4.6 Договору суму не пізніше 10 

(десятого) числа місяця,  за який вноситься плата. 

4.8. За перший місяць користування Земельною ділянкою Суперфіціарій сплачує 

Суперфіціару не пізніше 20 банківських днів з моменту передачі Земельної ділянки. 

4.9. Зазначена в пункті 4.6 Договору сума може бути змінена пропорційно сумі 

земельного податку, який сплачується за Земельну ділянку Суперціфіціаром відповідно до 

законодавства. Перерахунок суми може відбуватися не частіше одного разу на поточний рік 

дії Договору. 

4.10. Зміна грошової оцінки Земельної ділянки, в тому числі у зв’язку із здійсненням 

будівництва на ній, в тому числі запровадження іншої методики грошової оцінки, зміна 

коефіціентів, які впливають на оцінку Земельної ділянки, є підставою для відповідної зміни 

плати за Земельну ділянку, зазначену в пункті 4.6 Договору. 

4.11. Зміна розміру або форми плати за користування Земельною Ділянкою 

оформляється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору.  

5. Порядок передачі Земельної Ділянки в користування 

5.1. Укладений між Сторонами Договір підлягає нотаріальному посвідченню і 

державній реєстрації. 

5.2. Передача Земельної Ділянки в користування Суперфіціарію здійснюється у момент 

державної реєстрації цього Договору. 

5.3. В момент передачі Земельної Ділянки в користування Суперфіціарію Сторони 

підписують Акт приймання-передачі Земельної Ділянки. 

5.4. Право на використання Земельної Ділянки відповідно до даного Договору виникає 

після державної реєстрації цього Договору у встановленому законодавством порядку та 

передачі земельної ділянки Суперфіціарію. 

6. Порядок повернення Земельної Ділянки 

 6.1. В разі припинення дії цього Договору Суперфіціарій повертає Суперфіціару 

Земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в строкове 

користування, з урахуванням змін, що сталися внаслідок будівництва, експлуатації та 

обслуговування Об'єкта Нерухомості. 

6.2. Земельна Ділянка повертається Суперфіціару за Актом приймання-передачі 

Земельної Ділянки протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати припинення дії Договору у 

стані, не гіршому порівняно з тим, у якому Суперфіціарій одержав її в користування.   

6.3. Суперфіціар у разі погіршення корисних властивостей Земельної Ділянки, 

пов'язаних із зміною її стану, окрім змін внаслідок будівництва, експлуатації та 

обслуговування Об'єкту Нерухомості на цій Земельній Ділянці, має право на відшкодування 

збитків.  

Розмір збитків узгоджується Сторонами, а в разі недосягнення згоди щодо розміру 

збитків у неврегульованій частині спір щодо розміру збитків вирішується в судовому 

порядку. 

6.4. Поліпшення Земельної Ділянки, крім збудованого Об'єкту Нерухомості, 

благоустроєм і озелененням скверу проведені Суперфіціарієм за письмовою згодою з 

Суперфіціаром, підлягають відшкодуванню Суперфіціаром. Умови, обсяги і строки 

відшкодування Суперфіціарію витрат за проведені ним поліпшення Земельної Ділянки 

визначаються окремою угодою Сторін. В разі недосягнення згоди спір щодо неврегульованої 

частини вартості поліпшень вирішується в судовому порядку. 
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6.5. Відповідно до чинного законодавства України, Суперфіціарій може викупити 

Земельну Ділянку, на якій розміщений Об'єкт Нерухомості. Суперфіціар може викупити 

Об'єкт Нерухомості, або визначити умови користування Земельною Ділянкою 

Суперфіціарієм на новий строк. 

6.6. Після закінчення строку  дії цього Договору Суперфіціарій зберігає право власності 

на будівлі (споруди), окрім приміщень, переданих Суперфіціару у якості плати за 

користування Земельною ділянкою згідно з розділом 4 Договору, споруджені на Земельній 

ділянці, переданій йому для забудови. 

6.7. Після введення в експлуатацію Об’єкту Нерухомості право власності на земельну 

ділянку передається особі, яка буде власником Об’єкта Нерухомості. Така передача 

оформлюється окремим договором. Сторони сприяють в укладенні такого договору. 

  

7. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки 

7.1. Суперфіціар підтверджує, що на момент укладення даного Договору Земельна 

Ділянка не перебуває під арештом чи судовою забороною відчуження, у податковій заставі 

не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження з іншими особами. 

Будь які  обмеження та сервітути щодо Земельної Ділянки на день підписання цього 

Договору відсутні. 

7.2. Укладення відносно Земельної Ділянки Договору не припиняє права власності 

Суперфіціара. Суперфіціар вправі реалізовувати свої повноваження щодо Земельної Ділянки 

у повному обсязі (володіти, користуватися та розпоряджатися на власний розсуд). 

7.3. Суперфіціарій має переважне право на придбання земельної ділянки у разі її 

відчуження Суперфіціаром.  

7. 4 При відчуженні Земельної Ділянки чи її частини Суперфіціар повинен письмово 

попередити набувачів про цей Договір та право суперфіцію на неї. 

7.5. При виникненні будь-яких обтяжень щодо Суперфіціара, він повинен письмово 

повідомити Суперфіціарія про такі обставини протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх 

виникнення. 

 

8. Права та обов'язки Сторін 

Права та обов'язки Суперфіціара: 

8.1. Суперфіціар має право: 

8.1.1.   Володіти, користуватися та розпоряджатися Земельною Ділянкою, наданою під 

забудову в обсязі, який не перешкоджатиме здійсненню будівельних робіт та вводу об'єкта в 

експлуатацію Суперфіціарієм. 

8.1.2. Одержувати від Суперфіціарія плату за користування Земельною Ділянкою в 

порядку та строки, передбачені розділом 4 цього Договору. 

8.1.3. Вимагати від Суперфіціарія використання Земельної Ділянки за цільовим 

призначенням згідно з цим Договором. 

8.1.4. Вимагати від Суперфіціарія при здійсненні будівництва на Земельній Ділянці, 

наданій у користування, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі 

місцевих правил забудови населених пунктів, правил техніки  безпеки, будівельних норм і 

правил, пожежної безпеки. 

8.1.5. Вимагати від Суперфіціарія дотримання режиму водоохоронних зон, 

прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого 

режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.  
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8.1.6. Отримувати від Суперфіціарія копію проектної документації на Об’єкт 

Нерухомості та графік будівництва.  

8.1.7. Вимагати від Суперфіціарія дотримання строків будівництва, інформацію щодо 

стану виконання будівельних робіт, вимагати від Суперфіціарія усунення порушень при 

виконанні Договору та будівництві Об’єкта Нерухомості, які можуть привести до порушення 

строків закінчення будівництва та/або введення Об’єкта Нерухомості в експлуатацію. 

8.1.8. Отримати Земельну Ділянку після припинення Договору. 

8.1.9. Отримати у власність частину площ, визначену в розділі 4 Договору. 

8.2. Суперфіціар зобов'язаний: 

8.2.1. Передати Земельну Ділянку у користування Суперфіціарія у відповідності до 

Акта приймання-передачі у строк, передбачений п. 5.2 цього Договору, у стані, що 

відповідає умовам цього Договору. 

8.2.2. Не вчиняти дій які можуть перешкодити Суперфіціарію користуватися 

Земельною ділянкою та здійснювати будівництво, якщо такі дії Суперфіціарія є законними 

та не суперечать умовам Договору та законодавства України. 

8.2.3. Попередити Суперфіціарія про особливі властивості та недоліки Земельної 

Ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки 

для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта Договору суперфіція. 

Права та обов'язки Суперфіціарія: 

8.3. Суперфіціарій має право: 

8.3.1. Вимагати від Суперфіціара надання в користування Земельної Ділянки після 

підписання даного Договору та  його державної реєстрації, Акту приймання-передачі 

Земельної Ділянки. 

8.3.2. Самостійно господарювати на Земельній Ділянці з дотриманням умов Договору 

суперфіція. 

8.3.3. Одержувати доходи від проведення діяльності, передбаченої даним Договором. 

8.3.4. Залучати на свій власний розсуд для виконання зобов'язань за даним Договором 

та для досягнення мети цього Договору треті організації. 

8.3.5. За згодою Суперфіціара проводити поліпшення Земельної Ділянки без зміни її 

цільового призначення, про що Сторонами укладається додаткова угода до даного Договору, 

яка є його невід'ємною частиною. 

8.3.6. Зводити з дотриманням технічної документації виробничі, культурно-побутові та 

інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження, відповідно до умов цього 

Договору. 

8.4. Суперфіціарій зобов'язаний: 

8.4.1. Використовувати Земельну Ділянку відповідно до її цільового призначення та 

діючого Проекту відведення.  

8.4.2. Приступити до використання Земельної Ділянки в строки, встановлені цим 

Договором, зареєстрованим в установленому законом порядку та після підписання Акту 

приймання-передачі Земельної Ділянки. 

8.4.3. Передати Суперфіціару копію проектної документації та графік будівництва 

протягом 10 (десять) робочих днів з моменту їх затвердження. 

8.4.4.   Закінчити будівництво Об'єкту Нерухомості, та ввести в експлуатацію, в строк, 

передбачений цим Договором. 

8.4.5. Повідомити Суперфіціара про порушення строків виконання будівельних робіт, 

якщо такі дії можуть призвести до затримки будівництва більше ніж 10 місяців. 
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8.4.6. Надавати Суперфіціару на його вимогу інформацію щодо стану виконання 

будівельних робіт, причин порушення строків виконання будівництва та заходів по їх 

усуненню. 

8.4.7. При використанні Земельної Ділянки додержуватись природоохоронних та 

екологічних норм, санітарних та протипожежних норм та правил, правил техніки безпеки. 

8.4.8. Сплатити плату за користування Земельною Ділянкою у строки та в порядку 

визначеному Договором.  

8.4.9. Повернути Земельну Ділянку Суперфіціару у стані, придатному для її 

подальшого використання після припинення дії цього Договору, на умовах і в порядку, 

встановлених даним Договором. 

 

9. Право власності на об'єкти нерухомості 

9.1. Право власності на зведений Суперфіціарієм Об'єкт Нерухомості, окрім приміщень, 

переданих Суперфіціару у якості плати за користування Земельною ділянкою згідно з 

розділом 4 Договору, на Земельній Ділянці, відповідно до цього Договору, належить 

Суперфіціарію. Суперфіціарій має право володіти, користуватися і розпоряджатися 

зведеними ним будівлями та спорудами. 

9.2.  Ризик випадкового знищення або пошкодження Земельної Ділянки, наданої в 

користування Суперфіціарію чи її частини несе Суперфіціарій. 

 

10. Зміна умов Договору і припинення його дії 

10.1. Зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими 

на те представниками Сторін з дотриманням нотаріальної форми посвідчення. У разі 

недосягнення згоди щодо внесення змін до Договору спір розв'язується у судовому порядку. 

Додатки до Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються 

уповноваженими представниками Сторін. 

10.2. У разі продовження дії Договору на новий строк, його умови можуть бути 

переглянуті та змінені за взаємною згодою Сторін. 

10.3. Дія цього Договору припиняється у разі: 

10.3.1. Поєднання в одній особі Суперфіціара та Суперфіціарія; 

10.3.2. Спливу строку цього Договору; 

10.3.3. Відмови Суперфіціарія від права користування Земельною Ділянкою; 

10.3.4. Невикористання Земельної Ділянки для забудови протягом трьох років підряд; 

10.3.5. В інших випадках, передбачених законодавством. 

10.4. Договір може бути достроково розірваний: 

10.4.1. За взаємною згодою Сторін; 

10.4.2. У разі виявлення не обумовлених Суперфіціаром у Договорі недоліків Земельної 

Ділянки, які істотно перешкоджають Суперфіціарію використовувати Земельну Ділянку за її 

цільовим призначенням; 

10.4.3. За рішенням суду; 

10.4.4. В разі істотного порушення строків будівництва, які призводять до затримки 

введення Об’єкта Нерухомості в експлуатацію більше ніж на 10 місяців. 

10.4.5. В разі дії обставин непереборної сили (форс-мажор) незалежно від їх виду 

загалом протягом одного року або шість місяців підряд. 

10.5. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку  не допускається. 
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10.6. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, не виконаних до його припинення або розірвання, а також від 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов'язань за 

Договором чи інше порушення умов даного Договору. 

10.7. Перехід права власності на Земельну ділянку до третьої особи не є підставою для 

зміни умов або розірвання Договору, не припиняє його дії і не впливає на обсяг прав 

Суперфіціарія щодо користування Земельною Ділянкою відповідно до умов даного 

Договору. Новий власник даної Земельної Ділянки, обтяженої Суперфіцієм, не може на 

власний розсуд обмежити, змінити чи припинити цей Договір. 

10.8. У разі ліквідації або реорганізації Суперфіціарія та/або Суперфіціара положення 

цього Договору зберігають свою чинність для його правонаступника. 

10.9. Якщо Договір припинить дію до введення в експлуатацію Об’єкта Нерухомості, 

Суперфіціар отримує у власність частину незавершеного будівництва Об’єкта Нерухомості, 

яка становить 19% (дев’ятнадцять відсотків) усіх корисних (ефективних) площ всіх видів 

приміщень, а саме: торгові площі загальною площею 2000 (дві тисячі) кв.м на першому та 

другому поверхах Об’єкту нерухомості, а також апартаменти і паркінг (машиномісця), що є 

складовими Об’єкту будівництва відповідно до проектної документації. Інша частина 

об’єкту незавершеного будівництва залишається у власності Суперфіціарія. 

Якщо площа незавершеного будівництва Об’єкта Нерухомості буде меншою, ніж 

зазначено в пункті 4.1 цього Договору, Суперфіціар набуває право власності на все 

незакінчене будівництво Об’єкту Нерухомості. 

Порядок та умови закінчення незавершеного будівництва Об’єкта  Нерухомості 

врегульовується Сторонами до розірвання Договору, шляхом підписання додаткової  угоди 

до Договору. 

11. Відповідальність Сторін 

11.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України. Порушенням 

зобов'язання є невиконання або неналежне виконання зобов'язань, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

11.2. Збитки, завдані Стороні невиконанням або неналежним виконанням цього 

Договору іншою Стороною, підлягають відшкодуванню останньою, у разі наявності її вини 

(винних дій чи бездіяльності), у повному обсязі.  

11.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 

11.4. Усі спори, що пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 

у порядку, визначеному законодавством України. 

 

12. Форс-мажорні обставини 

12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з незалежних від волі Сторін 

причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і які перешкоджають 

Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором. 

12.2. Сторони також не несуть відповідальності за шкідливі наслідки, що виникли в 

результаті неналежного виконання або невиконання умов цього Договору через 
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вищезазначені обставини, що перешкодили Сторонам виконати свої обов'язки за цим 

Договором. 

12.3. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: 

стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні 

явища); 

війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші 

протиправні дії; 

дії або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, 

спрямовані на припинення або призупинення виконання робіт за предметом цього Договору, 

та які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та 

законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін цього Договору; 

зруйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходяться у землі, радіаційна, 

хімічна зараженість, ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних 

апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, інші подібні обставини. 

12.4. Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна повідомити про це 

у письмовій формі іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту 

виникнення вищезазначених форс-мажорних обставин. 

12.5. Початок та період дії форс-мажорних обставин підтверджують документом, що 

виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним незацікавленим 

органом чи відповідною державною установою. 

12.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин, які впливають на термін виконання 

зобов'язань між Сторонами, виконання Договору подовжується на термін, необхідний для 

усунення відповідних форс-мажорних обставин. 

 

13. Інші умови Договору 

13.1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного 

Договору, втрачають юридичну силу. 

13.2. Сторони в період дії Договору вживають усіх необхідних заходів для 

забезпечення конфіденційності отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, 

комерційної та іншої інформації і документації. Сторони вживають усіх необхідних заходів 

для нерозголошення отриманої інформації і документації. 

13.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і 

не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства України. 

13.4. Цей Договір укладено у трьох оригінальних примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Суперфіціара,  другий - в Суперфіціарія, 

третій - залишається на зберіганні в справах приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Хара Н. С. 

13.5. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням Договору, несе Суперфіціарій. 

 

                                         14. Підписи сторін 

 

Суперфіціар: 

В особі Директора  

Йанкаускас Н. 

 

___________________________ 

Суперфіціарій: 

В особі Голови Кооперативу 

Малиновський В. І. 

 

_________________________________ 
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Місто Ки- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їв, Україна,  восьмого червня дві тисячі вісімнадцятого року. 

Цей договір посвідчено мною, Хара Н.С., приватним нотаріусом Київського міського 

нотаріального округу.  

       Договір підписано сторонами у моїй присутності.  

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, правоздатність 

та дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ШУЛЯВКА» та ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЕКСОН ПРЕМ`ЄР ШУЛЯВСЬКА», а також та 

належність  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШУЛЯВКА» 

земельної ділянки та повноваження представників перевірено.  

Зареєстровано в реєстрі за № 

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат” 

 Приватний нотаріус     Н.С. Хара 

 


