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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження договорів оренди землі та І 
договорів купівлі-продажу земельних ділвнок 

РОЗГJIJIНYВши подання земельного відділу від 21.08.2008 Н!! 1113 щодо 
з~твердження договорів оренди землі та договорів купівлі-продажу земельних 
дIЛJJНОк, керуіочись ст. 12 Земельного Кодексу України, ч.l п.4З ст.26, ч.3 п.З 
пп.16 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні"», а також 

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договори оренди землі та договори купівлі - продажу 
земельних ділянок: 

1.1. Договір оренди земельної діJIJIНКИ укладенні між Броварською 
. міською радою та IJPиватним підприємством «Делавер», зареєстрованиі у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» 

. заN2040833800007 від 21.01.2008р.; 
1.2. Договір оренди земельноі діJIJIНКИ укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГМАІІЩЕНТР», зареєстрованиі у Київськіі регіональній філії 
Державного підприємства «Центр держlЩНОГО земельного кадастру при 

Держав~ому комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Н2040733800122 
від 02.1 0.2007р.; 

1.3. Договір оренди земельної ділянки укладенні між Броварською 
міською радою. та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГМАІІІЦЕНТР», зареєстрований У Київськіі регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті . Украіни по земельних ресурс8Х» за N20407ЗЗ800125 
від 02.1 0.2007р.; . · 

. 1.4. Договір оренди земельної дїЛJIНICИ укладенні між Броварською 
Міс;ькою радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГМAlIIЦEНТР», зареєстрованиі У Киівсь~~ р~~іональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
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Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ни040733800123 
від 02.1 0.2007р.; 

1.5. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГМАІШ.ЩНТР», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ни040733800124 
від 02.10.2007р.; 

1.6. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Тринетри», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Ни040733800145 від 31.10.2007р.; 

1.7. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Тафіт», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Ни040733800 144 від 31.1 0.2007р.; 

1.8. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
<<ЖИТЛОПОБУТ -KOМIIJIEKT», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Ни040833800008 

від 21.01.2008р.; 
1.9. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та відкритим акціонерним товариством «Постійно - діючий 
будівельний поїзд Ни 2», зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Ни 040733800172 від 
29.12.2007р.; 

1.10. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Постійно - діючий 
будівельний поїзд Ни 2», зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Ки 040733800007 від 
22.02.2007р.; 

1.11. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Постійно - діючий 
будівельний поїзд Ки 2», зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурс8Х) за Ки 040733800008 від 
22.02.2007р.; 

1.12. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Постійно - діючий 
будівельний поїзд Ки 2», зареєстрований У Київській регіональній філії 



Державного під~и~мства .. «Центр державного земельного кадастру при 
Державному КОМІтетІ УкраІНИ по земельних ресурсах» за Н!! 040633800081 від 
07.03.2006р.; 

. 1.13. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД _ 
Б~ОВАРИ», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
ПlДПРиємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земель~ ресурсах» за Н!! 040833800026 від 26.02.2008р.; 

1.14. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄБРОБУД -
БРОВАРИ», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Н!! 040833800025 від 26.02.2008р.; 

1.15. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «КіТ - інвест», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!! 040733800153 від 23.11.2007р.; 

1.16.Договір купівлі-продажу земельної ДЇJIJIНКИ несільськогосподарського 
призначеННJI укладений між Броварською міською радою та відкритим 
ащіонерним товариством <<Постійно - діючий будівельний поїзд Н!! 2», 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дapyвaННJI 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 92 
від 10.07 .2008р.; 

1.17.Договір купівлі-продажу земельної діJIJIНКИ несільськогосподарського 
призначеННJI укладений між Броварською міською радою та відкритим 
ащіонерним товариством <<Постійно - діючий будівельний поїзд N!! 2», 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних дiшmок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 116 
від 29.11.2005р.; 

1.18.Договір купівлі-продажу земельної ДЇJIJIНКИ несільськогосподарського 
призначеННJI укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю <<КіТ - інвест», зареєстрований в книзі записів 
доroворів купівлі - продажу та дapyвaннJI земельних дiшmок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 55 від 09.01.2008р. 

1.19.Договір купівлі-продажу земельної дimmки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «ТОР~ІПР», зареєстрований У книзі 
записів договорів купівлі-продажу та д~pyв8ННJI .земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсш за Н!!59 ВІД 21.0 1.2008р.; 

1.20.Договір купівлі-продажу земельної ~immки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською МІською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «ТОР~ІПР», зареєстрований У книзі 
записів договорів купівлі-продажу та д~pyвaннJI .земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних реСУРСІВ за Н!!57 ВІД 21.01.2008р.; 
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1.21.Договір куПі~лі-?рОДажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення ~ад~нии ~ІЖ Броварською міською радою та товариством з 
обме~еною ВІДnО.ВlдалЬНI~,"? «ТОРГМAlIЩEНТР», зареєстрований у книзі 
заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДажу та даруваннв земельних діЛJJНОК 

Броварського Mi~ЬKOГO. Ві~ілу земельних ресурсів за Н!!61 від 21.0 1.2008р.; 
1.22.ДОГОВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення ~ад~ний ~іж Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою В1ДПОВlдалЬНIСТЮ «ТОРГМAlIЩEНТР», зареєстрований у книзі 
записів договорів купівлі-продажу та дapyвaнНJJ земельних дiЛJJНок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!!60 від 21.0 1.2008р.; 

1.23.Договір купівлі-продажу земельної ділJJНКИ несільськогосподарського 
призначеННJJ укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «ТАФІТ», зареєстрований у книзі записів 
договорів купівлі-продажу та дapyвaHНJJ земельних діmmок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!!98 від 05.08.2008р.; 

1.24.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначеННJJ укладений між Броварською міською радою та товариством з 

о~меженою відповідальністю «ТАФІТ», зареєстрований у книзі записів 
договорів купівлі-продажу та дapyвaнНJJ земельних дiлmок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!!58 від 21.01.2008р.; 

1.25.Договір купівлі-продажу земельної дiЛJJНки несільськогосподарського 
призвачеННJJ укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю <<Будівельна компанія «ТЕКТОН», зареєстрований 
у ІСВИЗі записів договорів купівлі-продажу та дapyвaнНJJ земельних дiлmок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!!1 ОО від 22.08.2008р.; 

1.26. Договір про BHeCeННJJ змін до договору оренди земельної ДЇЛJJНки, 
посвідченого 05.09.2007 року за Н!!1605 приватним нотаріусом Броварського 
міського нотаріального округу Базир Н.М., укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «TOPГМAl1IЦВНТP», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!!040733800125 від 02.l0.2007p; 

1.27. Договір про BHeCeНВJJ змін до договору оренди земельної ДЇЛJJНки, 
посвідченого 05.09.2007 року за Н!!1607 приватним нотаріусом Броварського 
міського нотаріального округу Базир Н.М.,укладеНИЙ між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальніспо «TOPГМAl1IЦВНТP», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!!040733800123 від 02.10.2007р; 

1.28. Договір про BHeCeННJJ змін до договору оренди земельної ДЇЛJJНки, 
посвідченого 05.09.2007 року за Н!!1604 приватним нотаріусом Броварського 
міського нотаріального округу Базир Н.М., укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «TOPГМAl1IЦВНТP», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного ~иємства 



«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за N!!040733800124 від 02.10.2007р; 

1.29. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу Київської області 03.10.2007 року за N!!1800, укладений 
між Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «ТРИНЕТРИ», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсвх» за N!!040733800145 від 
31.1 0.2007р; 

1.30. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 
посвідченого Базир Н.М приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу Київської області 25.12.2007 року за N!!2561 укладений 
між Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю <<ЖИТЛОПОБУТ-КОМІ1ЛЕКТ», зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за 

N2040833800008 від 21.01.2008р. 

м.Бровари 

від 28 с~Е.IПUI 2008 року 
N! tP3;Y-У-/JS' 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. v·. . -.. 

ПОСТ1ИНО1 KOМlC11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' ЯЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник загального відділу 

Голова постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Н.І.Гватю! 



~(lU/IIt- .!т;о еЩ" д.І' 
~~~ р,ОсР о; 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

. 3е~ел~~~ Ві~іл міської ради просить Вас розгmmyти на черговому 
заС1Д~1 ceCI~ M~CЬKOI ради питання про затвердження договорів оренди землі та 

ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДажу земельних ділянок: 

. Затвердити договори оренди землі та договори купівлі - продажу земельних 
ДШJlИОК: 

1.1. Договір оренди земельної діnянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Делавер», зареєстрований у 

Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 

за N!!040833800007 від 21.0 1.2008р.; 
1.2. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальиїстю 
«TOP~НТP», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Н!!040733800122 від 02.10.2007р.; 

1.3. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «TOP~НГP», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!!040733800125 від 02.10.2007р.; 

1.4. Договір оренди земельної дїJIJIНКИ укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «TOP~НГP», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсаІО) за Н!!О40733800123 від 02.10.2007р.; 

1.5. Договір оренди земельної дїJIJIНКИ укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ТОР~ІПР», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсаІО) за Н!!О40733800124 від 02.10.2007р.; 

1.6. Договір оренди земельної дїJIJIНКИ уклад~вий r:uж Бр~варською міською 
радою та товариством з обмеженою В1ДПОВ1Д8JIЬН1СТЮ «Тринетри», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
зе~ельних ресурсаІО) за Н!!О40733800145 від 31.10.2007p.; 

1.7. Договір оренди земельної ~ укл~евий між ~роварською міською 
радою та товариством з обмеженою В1ДПОВ1Д~НІСТЮ «ТафІТ», зареєстрований у 
kиївській регіональній філії Державного mДПРИЄМjа' ще-Щ'Р.:!:.:~~Р9.жо~ 

Вхй,цn}ііі J~~i$ 
.. В,,_ор ОР .. 



~ 

\leJIЬHOГO кадастру при Державному комітеті Украіни 
.сурсах» заN!!~407ЗЗ800144 від 31.l0.2007p.; по земельних 

1.8. ДОГОВІР оренди земельної ділянки укладе .. . Б 
ІДОЮ та товариством б . ~ИИ МІЖ роварською міською 

з .. о межен~~ ВІДПОВІдальністю <<ЖИТЛОПОБУТ _ 
оМІШЕКТ», зареєстровании у КИІВСЬкій регіональн1И'" ф' '" д . ц ШІІ ержавного 
~~ємcтвa « ентр державного земельного Kaдactpy при Державно комітеті 
[крВUIИ ПО земе~ьних ресурсах» за Н!!О40833800008 від 21.01.2008;% 
! 1.9. ~OГOBlP opeHД~ земельної ділянки укладений між Броварською міською 
,~ою та ВІДКритим аКЦІонерним товариством «Постійно - діючий будівельний 

іІ~IЗД Н!! 2», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~~ємcтвa <<Центр державного земельного Kaдactpy при Державному комітеті 
,Украши по земель~их ресурсах» за Н!! 040733800172 від 29. 12.2007р.; 
І . 1.10. ДОГОВІР ?ренди зем~ьної ділянки укладений між Броварською 
fd1СЬКОЮ радою та ВІДКРИТИМ акцІОнерним товариством «Постійно - діючий 
ібудівельний поїзд Н!! 2», зареєCtpоваиий у Київській регіональній філії 
;Державвого підприємства <cЦeHtp державного земельного I<aдaCtpy при 

;Державвому комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040733800007 від 
,22.02.2007р.; 

1.11. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Постійно - діючий 

~ будівельний поїзд Н!! 2», зареєCtpований у Київській реriональній філії 
Державного підприємства <cЦeHtp державного земельного KaдaCtpy при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Н!! 040733800008 від 
22.02.2007р.; 

1.12. Договір оренди земельної дiтmки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством «Постійно - діючий 
будівельний поїзд Н!! 2», зареєстрований У Київській реriональвій філії 
Державного підприємства <<Цeвtp державного земельного KaдaCtpy при 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Н!! 040633800081 від 
07.03.2006р.; 

1.13. Договір оренди земельної дiтmки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніспо «ЄВРОБУД -
БРОВАРИ», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельноГО кaдaCtp! при Державному комітеті 
України по земельних ресурс8Ю> за.N!! 040833800026 ВІД 26.02.2008р.; 

1.14. Договір оренди земельноі ДЇЛJIНКИ укладений між Броварською 
міською радою та товариством з об~еже~ою В~ОВід~Ні~ ... «ЄВРОБУД -
БРОВАРИ», зареєстрований у КиїВСЬКlи репон8JIЬШИ фШll Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастр! при Державному комітеті 
УКРаіНИ по земельних ресурсах» за Н!! 0~.08~3800025 ВІД 26.0~.20~8p.; 

1.15. Договір оренди земельН01 Д1JlJПlКИ укладении МІЖ Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніспо <<КіТ - iИDecn), 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах» за Н!! 040733800153 від 23.11.2007р.; 

1.16.Договір купівлі-продажу земельної Д~ несільськоroспо~арськоro 
nPизначеННJI укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та ВІДКРИТИМ 



ціонерним товариством «Постійно - діючий б ів .. .. 
реєстрований в книзі записів договорів куп. ~д ельнии ПОІЗД Н!! 2», 
МeJlЬНИХ дimmок Броварського міського відді nv I:~~ продажу ~a дapyв8IIНJI 
).07.2008р.; _AJ ьних реСУРСІВ за Н!! 92 від 

: 1.17.Договір купівлі-продажу земельної ді псп. • .. • "&пnКИ неСІЛьськогосподарського 
р~вачения укладении МІЖ Броварською міською радою та відкритим 
~"10Верним товариством «Постійно - діючий бvдівельний по·· ",rD 2 Г' .. .. J' ІЗД .. ,~ », 
rpeeCТPOB~ в КНИЗІ записІВ договорів купівлі - продажу та дарування 
jМельних ДІЛJlНОК Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 116 від 
,9.11.2005р.; 

І 1.18.Договір купіВЛі-~ОДажу земельної ділянки несільськогосподарського 
;rPизначеИIUI укладений МІЖ Броварською міською радою та товариством з 
рбмеженою відповідальністю «КіТ - інвест», зареєстрований в книзі записів 
~?roBOpiв . ~івлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІського ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Н!! 5S від 09.01.2008р. 
і 1.19.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
:DpизвачеlUUl укладений між Броварською міською радою та товариством з 
іобмеженою відповідальністю «ТОРГМАІІЩЕНГР», зареєстрований у книзі 
!з~Сів договорів купівлі-продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІського відділу земельних ресурсів за N!!S9 від 21.0 1.2008р.; 

1.20.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
: призначеИIUI укладений між Броварською міською радою та товариством з 
І обмеженою відповідальністю «ТОРГМАІІЩЕНГР», зареєстрований У книзі 
записів договорів купівлі-продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!!57 від 21.0 1.2008р.; 

1.21.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначеlDlJl укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «торГМАШЦВНГР», зареєстрований У книзі 
записів договорів купівлі-продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!!61 від 21.0 1.2008р.; 

1.22.Договір купівлі-продажу земельноі ділянки несільськогосподарського 
nPизначеННJl укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальніСТЮ «торГМАШЦВНГР», зареєстрований У книзі 
З~Сів договорів купівлі-продажу та дapyв~ земельних дiшmок Броварського 
МІСЬКОГО відділу земельних ресурсів за Н!!60 вІД 21.01.2008р.; 

1.23.Договір купівлі-продажу земельНОі. ділянки несільськогосподарського 
nPизначеНWl укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «ТАФІТ», зареєстрований у книзі записів договорів 
КУПівлі-продажу та дарувaниJI земельних дiшmок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Н!!98 від OS.08.2008p.; •• • • 

1.24.Договір купівлі-продажу земельНОІ. д1ЛJlНКИ неСІЛЬськогосподарського 
nPизначеНWl укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю «ТАФІТ», зареєстрований у книзі записів договорів 
КУПівлі-продажу та дарувaниJI земельних дiшmок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Н!!58 від 21.01.2008р.; оо • • 

1.25.Договір купівлі-продажу земельНОІ. ДUIJlНКИ неСІЛЬськогосподарського 

ПРизначеlПUl укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 



4 
~ежеиою відповідальністю «Будівельна . 
)еєстроВаний У книзі записів договорів купі . компант «ТВКТОН», 
~enьвих ділянок Броварського міського відділу зем:л~~:одр:>,урс~аза~~IУВОО~ 
:.О8.2008р.; "'1. ВІД 

І • 1.26. Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної ділянки 
)СВ1Дченого 05.09.2007 року за Ко1605 приватним нот· Б ' І. - аРІУСОМ роварськоro 
lСЬКОro нотаРІального округу Базир Н М укладениИ МІ·Ж Брова . І • ., и рською МІСЬКОЮ 

цОЮ та товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГМAlIЩE~ 
І ~ к.. .~ . ПJ.с», 
~реєctpОВании у ИІВСЬКІИ репональній філії Державного підприємства <<Цеиtp 
,ержавного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 

:емельвих ресурсах» за Н!!040733800125 від 02.10.2007р; 
і . 1.27. Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної ділянки, 
?~СВ1ДЧеного ~5.09.2007 року за Н!!1607 приватним нотаріусом Броварського 
~ICЬKOГO нотаРІального округу Базир Н.М.,укладениЙ між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГМАІІІЦЕНТР», 
~ареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Цетр 
;державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
,земельних ресурсаІО) за Н!!040733800123 від 02.10.2007р; 
: 1.28. Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дimmки, 
,ПОСВЇдченого 05.09.2007 року за Н!!1604 приватним нотаріусом Броварського 
: міського нотаріального округу Базир Н.М., укладений між Броварською міською 
. радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГМАІІІЦЕНТР», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Цеиtp 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсаІО) за Н!!040733800124 від 02.10.2007р; 

1.29. Договір про внесеИНJI змін до договору оренди земельної дimmки, 
ПОСВЇдченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу Київської області 03.10.2007 року за Н!!1800, укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«ТРИНЕТРИ», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельиихресурсах» заН!!040733800145 ВІД 31.10.2007р; 

1.30. Договір про внесеИНJI змін до догов?ру оренди земельної д~, 
ПОСВЇДЧеного Базир н.м приватним нотаРІУСОМ Броварського МІського 
Нотаріального округу Київської області 25.12.2007 року за Н!!2561 укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
~<ЖИТЛОПОБУТ -КОМПЛЕКТ», зареєстрований у Київській реІіональвій філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадаС1рУ при 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Н2040833800008 від 
21.01.2008р. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу л.м.Гудимевко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. Бровари, вул. Гагаріиа,15, Т. 6-50-67 

Від JJ.128~ Qfj N!!_...:.../~/!t-=~~_ 
НаН!! за -----" ----- г 

Виконуючому обов'JlЗКИ 

d. ~.1fД 1-1- міського го~о~и - с:кретарю 
U~ БроваРСЬКОlNUСЬКОlРЦЦИ 

Сапожку І.В. 

P,()JJ. 01 

Земельний відділ міської ради просить додатково розгтmyти на 

черговому засіданні міськоі ради ІІИТ8ВWI: 
,,про затверджеВВJI договорів оренди землі та договорів купівлі-

продажу земельних ділянок". 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальвика 

земельного відділу - застymппc 
начальника земельного відціпу Л.МІудимевко 
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УI:раіllll,lAl:lmlФIICDUIПIIllП код 3В 111І111110111 ~ДP~OY 26376~7S. ІUРІІДІІЧІІІІ мрсса: КIІІвська ОМ., •• ,&роваРII, ayn.ГarвpilrB, 15, D 
осоБІ ЛІІДРСЄDА DЛСИЛ~ ОJlЕКСЛIlI1I 01311 ~Л. ІКІІА Дlr 1IIIIIi.,c:тani ДORipCllocтi, ПОСАіД"Сllоі 11.07.2007 року за p.N!! 1230 
IІ.М.&IDIIР ПРllва"IIIМ lІотаРIУСО" БроnаРСI,К()ГС) \lICI,KOI'O IІ0таріПnl,ІІОГО ОКРУГУ, 1 O~'IIOГO боку, 111 

ОрсаUlllР: ПРJlВ~ТIІЕ ПЩПJ'IІГI\JСТIIО "ДГ~AIIEP", іЛIШТlllllікаllіПIllСП код 34591922, 10РІІДІІЧІІD особа 1а 
3BKOIIOДDBc:тDO.1 YКPOIIIII. '01'11.1111'11І11 а!'рссо, 07400, KIIЇIlC',KO обпасть. \І.БроnаРIІ, RУЛlЩІ Грушсвського, буд.17, n.l40, 
(свIАОЦТВО про дсржаDlrУ рссс.трв,,"о 10РІІДІІ'ІІІоі особll ссрії ЛОО Н!!093827, BllдDlIC дсржаRI .... 1 рсєстраТОрО.1 
D.О.К)'1l1сиоаlІ" RIIKOllaB'lIIIoI коftllТС10М Броварської 1о.іської 1'0.1111 Кllівськоі оБЛDсті, да11l nponcДc''''1 дсржаВllоl pCtcтpaиil 
27.09.2006 року, IІО"Ср 181I11С)' "ро ncp.rcUIIIIY рс:гстр:щі.о І 355 1020000001897), о особі Дllрсктора ЧЕРІІУШЕНКЛ ІГОРЯ 
ПЕТРОВИЧЛ, що 10pcccтponallllA 3В алрс:со.о KllillC',Ka область. ,.. MllpOllinKa Dул.ЛСllіllа буд.88 кв.34 ІКlIП діс ІІВ 
підтві ІІОВОЇ рсдвкції статуту ПП ссДЕЛЛIШР .. 1аРСССТРnПП.IllП 0911.2007 'року ІІО •• СР' 1DnllCY '13551050005001897 
ACPaca~"II" PCC~BTOPO'! ГоАдвк Г В. OIlKOIl3I1',oro комітету Бропарської 1о.іСLКОЇ радll І(ІІЇВСLКОЇ обпасті, 1 другого боку, 
рl10.1 '.'СІІОВОІІІ стаРОІІІІ. 

tJiJQlІІ. r>o6ptмiльrlU; "qи.'iiJ'fJtllQl", ІрІ Jdcpжo.'{І' fIOJJ~ІІI "'" .а';.; 11411»",1, fIIЛJ~ .. inJI", 'ІІ""І!ІОIR artIi.~ tJiii,IIfJIII.'pfiJr • ." Q:J""Ло.'ur8'; 110-

m"piJ'CYJ." J "Р"''''С4'''' 'СІІ.і""rrшо J"NlIlltЮafJCI"'U, "Со рс."ЛІОІОnrь J'IUI".""; "0."" "ptl80""" 
(JOtqle."O, 3 "L"INIJ.'''' "'О"" II«)i.Їallll:1II1 "ptI'n"''''J~, J'lUIалll цеіі dDlD8lp npr"IIIKf!: 

ЛреrJшm. ДОlll'ОР1 
І. ОРС'I404DВСЦL згідllО 1 ріlllСІІІІНМ БРО"3РС"КОI "іСLІСОЇ рІДIІ КllіПСLКОЇ обпасті аід 29 ЛlІстопма 2007 року N.! 540-29-05 

"Про ПР"ПIIllСIІІIR права КОР"СТУRОШІ" 1СМСЛLIІIІМ" діЛRIІКВ\llІ, ІІМІ'ІІІН ВОРСІІДУ 31:r.rCnLIIIL'C ДЇnHIIOк, IIQlllllIIII У nocтinllc 
КОР"С1Уааl'lR 1WСЛЬІІОЇ діЛІIІКIІ. lІадаllll" дозаonів ІІІ ВIlГОТОНnСlІІl1 ТС'Сllі'1ІІ0Ї дoкy1tlc.IТDцii по офорr.rnСIІ'"О права IСОР'IС1)'ІІ8І"" 
1СМCJlЬ ...... 1ІІ AЇМIIКDMII 'Opll4l"IIIII" і фі:lll'lІІlІМ особuм тв allCCClIlIR 1міll да ріШСIІL &роварської •• іСLКОЇ pDдl." 1l1UШt:, а 0pclrдap 
ПРІІП.ІІС в opc.tдy тcp .. iIlOft.lla 10 (дcaТL) років 1c •• cnltllY діЛRIІКУ МОЩClО 1,8735 га 30 ра.'С)'І'ОК :lС1оICnL сїnьськоrocпD,IIDрсысоо 
ПР"1I1DЧСIІІIІ - рім., дп" будіЬ'IІІЦ11lа та обслугоаУRаШIR багаТОКRар11IРIІОЇ )КІlТлової 3ІІБУДОВІІ - 1с.,лі ЖllТJIової 1аБУДОDІІ 311 
a/lрсс:ою: Кllівсьа область, •• Істо Ііро"ар", ПУЛІІІІ" П. ЧОРІІОВIIJIІІ ІІа Tcp.rтopii ІУ _ІІТЛОВОГО раПОIlУ, (ІІIUIIIIIЇ - 3C •• CnIoIID 
AЇMIIКD). 

КDЛIIlЩJоаllП 1І0МСр 1CMCnLIIOЇ ДinIlIlK" 3110600000:00:015:05.&8. 
06'СНІІІ оре"." 

2. В ОрС'I4У оерcдllС'Поа :lС.'СЛLllа діл.IІКD 3llranIoIlOIO мощсra 1,8735 ra. 
]. НІ Ю'CnLllіП дїnllщі будімі 111 споруд .. вlдcyn,і. 
4. ]смcnь.(а дiмllКI ПСРCДnС'Поа в OPCIIAY бо будіВCnL та споруд. 

5. Нар"ІТІ"llа грошова ouillКI зcr.rcnыlіi дїnllllКlI ІІа Пl:ріа.а будіВIIІІUТ8а :lМIО В'IТIГУ 1 'l'CХllіЧllоі ДОІС)'МС'ІТІЩІЇ про 
lIap •• aТlIBIIY грошову ouillКY 1ctolCnLIIOЇ діМIІКIІ Браворського .,icLКOro Biддїny 3С •• СЛЬ.IІІХ рссурсів від 20.12.2007 року N.! 04-3/13-
31104 CI1IIIOB.1ТL 305 664,00 (ТPllcтa п'8ТЬ ".ач шістсот шістдсат ЧОТІ,Р") I1'"ВI.І оо копіПоІС. 

HOP~'IТI'Blla ГРОШОDD ouillICD 1С.,CnLІІОЇ діЛRIІКIІ 1 .І1ІІТІ1 :ша'lі об'сlCТD в CKCMya11lIIi.o :lМ'О а.ІТНГУ 1 техніЧllоі дolC)'ltlClIТDцrї 
про НОРМІТlIВIІУ ГРОШОВУ оцінку 1CMcnltllOЇ діЛIІI'К" 6poaDpcLKoro •• іСLКОГО відділу :lСftlCnЬК'1Х ресурсів від 20.12.2007 року N.! 04-
]/13-31103 CТUIIOBIIТL 611 328.00 (lоіС1СОТ ОД.IІІIШUIIТIt 1 ІІа 'І 'р"с:та ДIIІ4U11ТL Dicift') гр"аСIІЬ ОО копlОок. 

6. ]а,cnьна ДЇn'IIIICD, "КВ псрсдастьа в орсщау, ІІС .. ас IIcдoniKiB, що .. aжyrь псрсшКD,llЖlm. її СфС.К11IВIІО~ OIlKOPIII:'8IIIIIO. 
ОрС'140Al1ВI:ЦЬ свідч.1ТL що 31'1U11111а 1СftlCnLІІ3 дinRlІка на "'О"СІІТ піДnIll:8І1ІІ1 цьoro Договор>, К'КО.'У IlІшоft.у В орс.аду ІІС 

J4D1tD, .Ц: nPOADl", 1.1: ПDдDро~ана, іншн" спосаба". ІІС оід'.ужеиа, ІІС 1аC11l8ПСIІD, під заБОРОIІОIO (apcwтa •• ) ІІС перс6увас, cyдoooro 
саару щодо IІсl, а 11ІКDЖ пров у третіх осіб ІІК а ftlе-АСІІХ, 11ІК І 1В .'CЖDМІІ УКРDЇШ' ІІІ: •• ас, ІК ВІІІ:СОІС дА CТlП')'nIОro фОll4У 
IDp'WIЧIІІIХ осіб ІІС внесена. Зе1о.cnь"а діМIІКВ 311IIXQДlIТLa у C'I'DI.і, ПОВlllcтrо ПР'IAJI"ІО.(У ДІІІІ O'lКOpllC'I'DIIIIR її за ulnЬО811 .. 
ПР'13l1аЧClIІІI". 

7. ІІІШІІХ ocotinllDOCТCn об'СК11І oрснДІ', lкі АICJЖ)'71t аМllllyn'llа ОРС.I4І.і DiдIlOCIIIII. IІСМВСо 
Строк іа ДtllD80Р1 

8. I1сП Дагопlр УlCl1аnC'IО страко" на 10 (.1CC8ТIt) рокіа 1 ДОТІ' підIШСОШ'. ЦLОГО До"!вору. Післ. 1акІІІЧСІІІIR ~o.кy д~ lаього 
ДоІ авар> ОI'ЕIIДЛР \111(: ІІСРСПОЖІІС "РІІВО nOIlOUnClIlIR noro ІІа 1І0ВllП строк. У ЦLO~')' pD11 ОРЕІІДЛР n011l1l1:l1 ІІІ: П'3I11ШС ІІІЖ 111 2-
(4~1) r.sісіщі до ,aкill"CIIII. строку діі ЦI,oro 110roBoPY nllcw.aao поаідо.,.тl ОРЕІІДОДЛВЦЯ про 1ID1t.lp npOДOB1ICIm. Пого ді.о, 

ПРІІ OIlICOPIICТUIIIII зса'СЛLlluі дin''''1СІ1 ІІС :ІІІ .,lnr.оп.щ IІР"1Ш.'І&ШIІR\І ОРС'lДl1р атРI1""С IІсрсоа_IIС IІрllао 1111 
1I0IlDWJC'IIIR договвру ОРС'ІДІІ. 

ОР8,іlll. ,ur"",,, 
9. ОРС'ІДІID МВ11І 1а 1Cft.CnIoIlY дїn.'nCY ... період будlUIІІІЦТ118 8IIOalТLa ОРСIIAJlРС" у грошоаlП фор.,і о IІІщlоlllllыlпn BIII.DТЇ 

Украі.ш в су .. і 3056640 (ТP'1дUIIТL ".с.'. п'8ТСОТ шlстдсат шІсть) гр"вс"ь 40 кonlnOK І'В рlк, що CТDIIOB.IТL 10 (дссать) Bїдc:andB 
вІ4 lІар.'IТІIВllоі гро":овоі Ol&illКl. 305664,00 I1'IfВСІІЬ, OPC'IДI'~ МО11l 1В 1C1t'CI!LIIY дinallКY '.~' 1дDчі об'ama ~ сксмуатаці'О 
I!IOCIIТLCII 0pclrдapc •• у 11'0ШОDlП фор •• і о rrDцlOIIMLllln aan'ОТІ Украіlll~ D cyr.s. 1в..з,4~ (ста a.Ct1t1дcC8Т ТPII) ГPIIB.!. 40 копlПок ІІІ 
PIIC, ща стаlІОВIlТЬ 0.03 (ІІУЛЬ uілшс трll COТl.X) оі.ас:оncв від ІІар"В"'81101 11'0ШОІО' OUIfIКlI 611 328,00 ГPIIB~"Io, ЗГ'дІ'О дoBiдКlI Ке 
]25 віА 24.12.2007 рОIC)' aIlKOIIKO.IY &роварськоі ",ІСLКОЇ PIUU' 'Іра В.l3l1аЧСIІIІІ ОРС'I4І'01 Mml1D 3cto1CnLllY ДUUlIIКY. 

10. 06ЧIІІ:nС.ш. Р01 .. lру opellAlIOЇ МО"І 311 1eAICnLIII діМI'КlI ДСРЖnDIlОl або КО.I)'І.ІІІLllоl ВnDcllocтi ціПСIІІОC'l'loа 1 
урахуваllllll" іх цlЛLОПОГО ПР"1110"СIІIІІ 111 КOCllllulorтil ІIІАсксаціі, DII1110'ICIIIIX заКОIІQJIDDCПlО .. , 3В 1D11Ісрджеllll.'" 



КlбіIlСТОr.. Міl.істріа Украі.ш (}!ОР" ... І., що заПОII(1О1OТItCl під час УКnDЛD.1ІІ11 або 3Millll У,.,ОВ nоговору Ор&:'IЛІ. 'ІІІ " • 
•• JIOJOIIt.., 

RoroAlI. 
1 \ .Орс'1А11а мата lIIOClrrt.CК no, ••• IIIIIO'1II 3 дlll1 пр •• RIІЯ1ТlІ piwell"JJ ссе" під 1'.11.2007 РО",,), щомісlІ''''О рі"lІІlІlІ 

а сумі '1 541.20 (ра! ТІІСЯ"! n'nTcoт еорок сlll') rplllCllb 20 копіАок ІІа періl1n 6уnі"lІІ",тва та а С)'\lі 15.19 (lІ'IJТIІI,1ЦRJI.~ 
29 копіАоlС Ilіcnя ')J1a"i 06'tam& D сасС:llЛ)'IІТQІІI.о. шоміСIІ'ШО ПРОТІІГОАІ 30 (ТРIІЛIII1ТIІ) JmЛСIІ.,аРIІIІ~ Дllіn. 'ШС1}fJНJI\ Ja ос': 
ІСМСІUШРІ"''' AlIС"1 1Bil1'Oro (податкового) r.liCJIUII БС1 УРВ."УВDІШІІ ПДВ IІІЛIІ~ОIl' ПСРСРІ~уааllJllІ ІІа P01I'J'YIIJ'OIlIiI p1'!1f 

OPClIдOl1ВIЦI N!! 33210811100005 УДІС У 1"lіпс"кіВ області IІI.К'IЄ&8, КОl1 ]((ПО 23~7192З, МФО 811018, OJqщ';'. 
г,роnпрса.ке ВДК, КОА ПРI'1I1R'.е'ШR 13050100. . 

'2.. ПСpcJUl'll Прод)'кціі 1'ІІ1ІIIADШІІ поcnуг І PUYIIOK 0PC'fДJlOЇ маТIІ офОРМЛАm.c:1І піnпоаіЛlfIl\1ІІ аk"Та)Ш 
13. Ршtollр ореlІДllоі Мlml персГJlIl1ВtТbCJI У plDi: 

- ,мІІ'" У"ОI roСПОl1ВР.ООDШСЯ. псрsш6В'IСIІIІХ ДОГОІОРО.'; 
• з.tіШI РО»Ііріа 3CMUW'Oro подвтку, пїДВ.,ЩСIІІIІ ціll і ТВРllфіu, 3111іllll коефіціЄlІті" illACKClltii. ВІІ3t1DЧСJlfIХ 1a"1I1fC1J111C11Dt 
• зміШI pO'Jt.lipil ОРСІІAl.оі ма11. 3D ЗСJlICn""У діn.ику піCnА затаСРДЖСlflfJl ІІОРІІ" стаnок ОРСllдодаОI1l:М. 
• noripwCllllR СТВІ'У DpCIlAоав"оі хммыlіi АЇМІІ,"' ІІС 3 allllll ОpclЩDрJI. що підтверджеllО nOKY&.Clm\fll. 
- в i"wIIX ."RIIAIШX. nepCA6a'ICllflX :JllКOIIOM. 
14. У plзі IІСВIІСССIlIfI. opCllДlloi ма,", у строКІІ, .""'О'll:llі ЦIfIlJ Договором. cnpBPJlIICТI.CJI псня у РО1мірі nOдВі/і"оі mшЕ 

10 1СОЖ""n АС"" ПРОСТРОЧС1ША мвтсжу IIСС"IІВ'IСIl01 С:У"Щ 3В КОЖШln ас .... ПРОС:ТРО'IСltlllІ 
у",.u." '''КОР"ClІІОIІІUI 'I!.ІІМ6"О( tJі.'lЯІІ"" 

15. 30ICn""8 ДWШКl1 ncpeдacn.CA о ОРI:If.llУ 411. будіВНlІІ1ТВD та оБCnj'гоаУРISltIlIl бurnТОК1ІUРТIlРJJО; ЖІ'ТЛОRоі 1а6),1О8ІІ 
16. 1UлLоас ПР.ОІ.ВЧС.ІІІR ,смcnь"ої дinJlflКl' - хt.lJlі 1ІСІІТJlоаоі 'JaБУАОІJI. 
17. Vllt08ss,6сРСЖС:ІІ.1І CТВIIY об'CКТD OpCIl4l': 

• збсрСЖСІIІIІ ІСРХІ.ьоro WBpy tpyJrry 1'11 пonіnWСШІ. ll1Шl1Х КОрllСШIХ BnaC:тllloc:тeR 3CIIICnloJIOi 4ЇJt1HIIJI; 
• 3aXJICТ 30lcn .. ssoi дїJ1RИIСІI від :JIIБРУ4КС1U1І хіміЧIШ'Ш тв радіОІІІСТІIВ'"'IІI1' РСЧОВІІІІІІІ\ІІІ 111 BЦz i.1WJjt 

руАIlу&lІl1l1l1і 

• ОРЕНДАР ІІС мас првав бc:J ОфОР/lІЛСІІН8 У acтal.OВnCHoMY 3DКolloдaBCТВOIII "OpIlJlКY J\liJlJOll1ll ~ 
ПРlnltаЧСII". 3СМCnІоІ(оі дinllllКIІ; 

• 01lClloallllR за.~ОАі .. перед60ЧС'ШХ UlIM Договора,., або iIIW"); IІсобхіAlIІІХ 4118 зБСРСіКСІІІІIІ зеМCJlЬJJOі АіРIШІ 
Умо,,, І строк" ІІt!pеrJочі З&ltМ6"оl lілЯІІІШ ,оре,,"з' 

18: Передача зеftlCJIIoJ.оі ninAIIКfI в о~е.шу uіnснlOCТltСІІЗ ро'робstСIIfIА'" ПРОСICТ)' її аіАВeдt:IIlfIl. _ 
Пшctl1ВО\О pcnpo6st~"'1I проекту ОIADС4СЩIЯ :JC.lenftlloi діл''',"1 с: рішеННIІ Броварс"коі 11Ііської РІІАІI КJlIІ-"'" 

2? JlIICТOnIlдll 2007 року .к; 540-19-05 ..І1ро ПРlmllНClШIІ права IСОрItС1)'ваННIІ хt.lCnL.IІІІІШ діМllКIІІ\Щ 11ІІ1ІІ"'" В ОРСІІіІУ ~ 
JUnllllOlC, Пepeдl"у в noenRuc кор"стуааШIІ 'I:МenьщlХ 4iтrKOк. надаН'1І дозвonіа ІІа вш'ОтовnеШIR теЮlічноі ppr.):;J 
ОФОРМnI:IШIО права IСорIll:ту&а'ШIІ земеп.'"I'II' дітаИЮllOРllДІlЧНllМ і фі3"ЧИI'''' особlll\l та ВНССС""" 3'lіll до ріШСІ .... 
місlоІСОЇ РІА"", 

Орraи!,1ІЦЇ1І pcnро6лСIІІIІ npoc:ктy аідвСдеШIІІ seмcnь"oi дimШИlt і 81rrpml пов '.ЗІІІІ& 'ШІІІ' nOJCIIIlдllJ01!aCJ 114 0РСІ'І1' 
19. ІНШІ )'МОв" персдв'!., 3СМCnЬ'IОЇ АЇМІІІСІІ І opelfAY aiдc:ynli. • , __ ...-Jt 

20 •• ПСредача _ICn"ІІОI дinllllИlI ОрендаРІО ЗlliПcrnOС11оCJI пісм ДСРЖІ.шоі РССС1ращ'ї w.oго Договору за ІІо""'" »..,...-/ 
nepeaaЧI. ~ 

ІІа nїAcraai СТЗS 3аКОII), Украіllll "Про ОрС'IДУ ,пші" Ііа 06 10 1998р 1\1161 ХІУ ор&шдар )' n'Q11JJIClluull ~..,. 
державnоУ рес:страааіТ Aoroalpv ор • • - --: ..r."8'_1I" 
копІю 1_ ~ СflДJI ,calenltlloi дітІ.11СІ1 Acp-.кuo.loi а6а Ко.'у'IМ ..... і апIС"О,,;" 3uuV 

Aoroaopy ВщПО.ЩIIО"IУ орга,,), aepa."IIOlloi податковоі c:nya.1i, •• 

21. ПіCnIl npllnlltIClI", ЛtТ го У"'О'ІІ ІІ(J't!p"""'1Л 'IМІ11IJ61101 dіллllКU • ,. n~'~ 
У IlIСО"у аіfl o.aepжu іі а OPCl.1; аору Оре'IАІІР поаертвс Орендодавцсоі 3СIІICnIo"У дinІIІКУ У cтвrli. "е nplllO ІУ • rI 

Ope'lAOJIIIaew, у раі noripWCltl'" кор 'I38InUC iJ JlJipaIOi ,.., 
мвс прно ІІа аіашJCO.Ц)'.IIІІ18 збllтхіа І!СІШХ anaCnIBocтen ОРСlІАОltDllоі х"'сІІыlіi niмKКfI, П08 ,...,... "" 
аї4WlСОауаащся :lбlmciа сы� ' )' p03l\flpi, BIOllaIlI:IIO .. y СТОРОIlОМII. Jlкщо стаРОllІІІ\Ш не JI,CICIInl)'!ll j 

11. ЗдlПCllІІl1 Op~IAII~:n:::~ б сумаому nOPllAtcy. - • tpo1l,'~ rt"" 
аіДОКРсм.тl 6с:а заПОАЇlІlІІ1І ШКОДІІ цr:' ім ~14oдa~11II B111'pIТt! на ПOJlіПШСlflUI ОРС'IАОІІІноі зer.ICJI".lоі II~ • '" 
• 13. Пanіпwеlllll C'nUIY 3CtoJenIolloY ~ 11 ,"" nlJU!llr:'101'Io al4WКOдyDalllllO. ~""i.1It I\IJ 

1'IIWIСО4у.а"нlО. дuu!1.КfI. ПРОВедеІІІ OPClfl1ВPC:~1 :аа ПIfCloМО.ОIO :lГОДО'О , ОреlШОДІІluСal ~ 
24. OpcllAllP "'ас араао • ~ , 

nCPQ6ачеllll" ШІМ ДоГОІОРО'" ІІІ ВfAWкоцуааЩl1І зб.mcіа, запoдiRЩI" YllacniдoK II9111C01l811111 ОрСІ 
36lmа.,щ a.a1lla1011oca: .<11 
Фаam"lІІі ....... ІІТ\, О .-. ,.,-

Орс. •• ,. .. ІІ\СІІ" РСIIJ~lІр 311')1108 У • ...." ... 1::"'; 
:ецем. о ТlUcQ1К all'l1lm .. ІІlСі OpellA8p 'n 311113К)':І ІIСIІIІIСОllащ",м 060 IІСllallCИnlllll1 B"~uCltoJOlII"'" 

ДІІ, "ІСі Орещшр ... Ir 611 РОМЬJlО 341 1:111111 або П08l"11І1 34inC:Jllm. ДIItI aUulODJIClIIl1I CDOro ffUI'~ 
25. Ршмір !JiIlmIЧIJIIХ 81npaт OpC1IA11;::Ir.sml І pa:si IIIIRCЖlIОI'О lllКOllaflll1l 0PC'IAOдIUIЦCII. 1'1011 flPrO . 
26 3 • ОIiA'Qtl!llllЛ а:чаc:n.ca ІІа підcТDllі AOlCyNCII1'anWIO піАтаерд18С11ІІ1С ДІІІІІР'. ",,' 

ОРСlшУ ;а'IО ."ClIО81СУ Не 04-3/10-3/57 ВіА 2: 1.f.зШ:ЮЖ:;Ш'IR) 11(. '"ИQР"CllIlUІІIR 3&"М6110111лR"- іі zaInI""".~ 
ПР_ІІІ!( paaapCIolCOro "1с:.1СО1'О віААЇАу _1~IatllIX року .про 06мсжеllllll 118 ВІIIШрIlCТDIIІUl 3І:IІІCЛftIIО ІІІ" 1 ~' 
0ІІОрс»1)' 3t~:'CJCCI'b npaa ІІа -11І10 астаJlОВnСЩUC ~ P~CI~. -IСЛ'"а дinяllКD ПО8111"'і DJII(OPlu:rOD~JIo1III)' ~ ,vI 
YtcpaillCloICOI'Q .... 3111C01J04I111:'1'aD про DXopoaIY "aalCOA~':'" • 03, ІІІ Зer.sCnWIОro КОДСICC)' Украі ..... c:r: ,I/If/lllll"" 
Прааоаі .:lфіll1napа цin .. oвol'O aIJICOpalCnUQJII 3 ШIlЬОГО с:ерС40.IIЩС (код ОIfКОJШCТDIIIIІ зс.,en6l'0Т 

JlВ .. 8 IIIICOPIICТlUIIIB АВІІОЇ емcn" ... ", 4InIЩОас). 
:lІЩСЛLltQТ АIrІІIІІIСІI: 
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Iр,,~ПIТlI до l"кop"CТDIII •• ЗСr.tCnlollОI Aln.III(\I до 8CТDIIOMCIIII. іі' МСЖ В l.aТVnI· (І" ') • .: ~ .~ ."., а "lIcцcaoCТI , ОДСРЖlUIІІ. ДОКУМСІІТІІ, ЩО 
СІ""" "РІІО ІІа ІІС., та держаDІІОI РС('С1рIЩII.1аБОРОIІIІГПоСIІ (c:т.c:т.12S; 126 3C)ICnlolloro КОІІСКСУ УкрІІіІІІІ). 
Іа пор,шеlll" X"ICnIoIlOro ЗlКОІІОДlос:та1l 011І1111 особll ІІССУТЬ 10РII.ilII""У 8innooinВn"'lic:n. згіДІІО ЗІІКОІІУ. 

3riAlIO ВIІІ:tI~IКУ УПРІмі""1І r.tіс:10БУIІУОIІIIІІ. '!1IlIp,iтc:arryPII БРОВIlРСloкоі "lіСІаКОЇ РІІІІІІ НІ! 133' віл 12.11.2007 РОКУ ПРО 
16 .... " .. 18 о6тІІЖС"'~1І 1C0~"c:tynllllllll 1C\lCnI,.IIOIO Aln.IIKOIO, міс:тобудіОllі обмС".кСІІІІIІ та обтRЖС11ІІ1І 1c"anCKopllc:тyRIIIIII. ЗМІО 
_C1JIOIOro Mall,.тa "ІІІПОDІІІІІО до РО1РIl"У"КIВ IІnОЩ 8I1KOIIIIIIII" ТОВ I�EKCI�CPT�.O-КОІІСУЛLТUllіRIIІІП ЦСІПР": 

• черВОІІ. лllll. 8yn.B.C"r.tOllCIIKII; 
• ЧСРВОllа ліllі. Dyn.B'.'ICCJ\lInll ЧОРllовіЛIІ; 
27. ПСРIWI'ІІІ D ОРСІІІІУ ЗС"ICnI,ІІоі діЛRІІКІІ ІІС г lIillc:1aOOIO ПП. np"nllllCIIIIR або зміllll обмС".кс:lllо (оБТllіІССІІL) та illWIL" ПРІІВ 
1)ICrix осіб ІІа ШО IIЇn.IIIC)'. 

1"",1 ІІР""" ",,, 060. 'RJИ" сторІ" 
2В. ПР.ІIОРСllllодавЦІ. 

ОреIUIDAIIОIЩ" ,,111(' "РВОО: 
• перевірІТІІ цlЛIoОlе .ІІКОР"CТllІІІІА ЗСМCnlollОЇ діЛRІІКІІ; 
• ACJC'IPOКOBO розіРDаТlI Alllllln дt,roнір У RІІІІІІЛКІІ", псрсдба'lСllІІХ ',,"III"\l1aKO"0./1aBc:тROM YКPIIЇIIII та дllІІІІ.1 ДоroВОРОfol; 
• з",IІІІml розмір opellIIIIOЇ МIІТlI У bllnIIДКIIX, Itсрcnбll'lСlІІlХ ЧІІІІІІІІ"І :IIIKOIIOдllRc:тaor.t УКРІІЇІІІІ, D ТО"ІУ ,,"cnі D 

OJIIIОСТОРО""IоОАІУ ПОРІІДКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДЛJJЯ; 
• .IIMaraТlI віll ОРЕНДАР Я eoocslaclloro Вllесеlll" opelllllloi плаТІ І; 
.0pel\AOJ1lDeuь Зfolі"IОС opellllllY МВ'!)' 1111CMCnhllY діЛ.ІІКУ піCnА ЗIІТІІср4'AtCІIІІА ІІОDШС ставок OPCI1ДOДII8UCII.; 
• BI ... araТlI від ОРЕНДАРЯ 8iJlUIKOJlYBIlIfI.R cytolll ОРС:ll4110і маТIІ з ЧІІСУ ПР'IП,I8Тra piWClIIlR &Р08аРСloкоі toliCIoKoi РDllІІ 

IiJl29.11. 2007 року про IIIIдUlfIlll 1Cfo'Cnlolloi дїnllllKII до пшrШСІІІІІІІІ дlllIOro ДоroвоРУ· 
, 29. 060в '.IКlI OPCllJloдDDUII 
OpelUlOJ1DlCUIo 1060D'II1111111n: 

• пcpt:IIDТIІ 1емcnь"у AЇnll"ICY ОРЕНДЛРJO 111 Aктofo' ПРIIПr.rа",,"-персда'lі; 
• nCpcдDТll 8 Kop"c:tyBallllll 1eto1CnIo"Y дinRІІКУ У CТllllі, що відпоаідllС УІІІовам дllІІОГО Доroвору; 
- ІІС ІЧІІН.ТІ. піп. Ікі б переwкоджanll OPElIДAPEвt KOPllc:тytIBТ1ICII oРСlfДОВIІІІОIO 1C.ICnlollOIO JlinRIIKOIOi 
- nonc:pCAlml ОРЕНДАР Я про особnll8і МIІCТlIВОсті та IІсдonіКI1 1C.ICnIoIIOЇ дїЛ8fflClІ, IІкі 8 процссі іі' 8"кop"CТIIIII .. "'ОЖУТЬ 

CnР"""''''ТІ' скonогіЧІІО IІсбс:1ПС'lІІі ІІаcnіДКІІ nnll лоnкілл. або np":lBCCТII до noripwcIIII. cтallY Clltoloi 1C)ICnIolloi ділllll"'l. 
30. ПРІІВІІ ореШДІІра. 

ОреIlJlllР 1CtolCnlollOЇ ділаlllCll .. ас ПРІІВО: 
- DТp".IIТlI lід ОРЕНДОДАВЦЯ 1CMCnlollY діЛlІlІКУ У кop"c:tyBaIlHII 111 A,,-ror.1 прIІR .. ullна-персда'lіі 
• ear.lоСТЇПIІО rOCnOдlpI0811ТI1 110 1С)lлі 1 дoТP"tolallHII у",ов дllJlОro ДОГОІОРУ; 

. - ~icn. 1I1КЇIIЧСНIІ. строку, ІІВ IІКIlП було YКnDllcllo дllшR Договір, ОРЕНДАР, у IIІПDllкy IІвnеЖІІОro DIlКOIIIIIIII. обов'ІІзКЇ8 
ІWlОll4tl0 до У"ОI дllІОГО Договору, ",ас ЗІІ illwlIX ріВНІ'" ytolO. nepCDa'AtllC npвао 1111 nOlloвnellll1l ;p"0ro ДоroIОРУ; 

• ОРЕндАР, .ІСІІП ВЇllПОlідно до ЗІІКОІІУ .ІОЖС: tolIlТl' У IIJIIІСIІОсті 0PC'fДOвallY зcr.ІcnыІy 4UlllIІКУ, мвс переlllЖllС право НІІ 
nPl\4БIU'1ІІІ її У IUI1ICI"CТЬ У ра,npoдllЖ)' цісі ЗС"'CnLllоі .IIЇМIIКlI, 111 ytolOBII, WO він СМІЧУС ціну, З8 IlКOIO 101111 np0дllCl1oCII. а у раі 
nPllJ1ll1lly нв lСОІ.курсі (ByкцiOlli) • ІІІСІЦО ПОГО пропоз,щЬс с ріВIІОIO З nPОПОЗllціао, ІІКВ с IІВn6їльwоlO із :ШnPОПО'СО.ВИ'L" 
rцщ"'.аМІІ КОНкурСу (ayкцiOllY). 

ОРСІIAllР ... с також пеРС.І"'С право на DІІКУП ореllдоваllоі дїМJllСІ1 • раі nPlІПІ\lТrll такого piWCIUIII ОреllAОIІІUЩем. 
31. OPCluiap зс.'cnыlіi ДЇn.IІКlI10боВ'd\НIІR: 

-ІІІІІІІВІІТІ' ОРЕНДОДАВЦIQ МО'AClllІвість 1./1іПСIІIОD8Т1IКОIІТРOnIo 11 Dlкop"CТDIIHII.I Х.ICnlollоі .IIinallКlli 
- IIIICDpIlCТOBy&;ml :ICto'CnIoIIУ дїЛIІUIC)' :ІІІ цїЛЬОllltol ПРll11111'ІСШllltol і 
• СІОСЧВСІІО СМDчуа8Т11 opellAl'Y МIІ1)'; • 
- ІІС ДОПУСКll111 хі.,іЧIІОro 'ІІІ будь-.коro illworo 1IБРУІІІ.е", .. 1Cllanli 
• nїJnpllftlYIВТЇI ЗС:"ICnIoНУ дїnalllC)' І ІІВnСЖlfоtolУ СВllітаРIІОМУ стаІІі; _ • • 
• у п'.ТlIJ1CІІ"'ІП с:ірОК піcna дсржаВIfОЇ рссс:траш1 ДlUforo Доro.ору ОРClIАІ' зcr.Іcnы�оI� ДlAllIІКlI IIaдaТlI ICOnllO дoroDoP1 

lllUIоаі4tlому opгallY держаВllоі ПОдll'П.'О.ОЇ cnуж611і І , 

PUJ"" .11110"1(0.010 ЗІІ""С"ІІ'UI ,,60 II0llillO""rell'UI 06 ЄНІ"" oР.,ІІ"" .,,, аtшJ "lІt:1'Шllu. 
32. Pll1"K .IInIlДКOBOro ЗІІІІШСШ" вбо nowKCIд1КClIIl1I об'скта opellAll lfll поro IfDCТIIIU'"ece OPCltДDp. 

33. ЗгілlfО З ЦІ'.' 
CmptL'9'""IIIU1 н'Є'IІІ111 oР.,ІІ"" 

дoro.OPOto' об'єкт ОРСІІАІ' може бynl 1ВСТРВХОВlUfllП ІІВ все.. період 11І1 ЦІооro ДоroDОРУ ЗІІ бажа"'''.1 

ОРCll4llpl!. • 
34. C11lDXYDlUIIIR об'cктu OPCIIдIl здіRСllІОС OpellADp. • 
ЗS. CтapOl1II .IIotolOBllAlICJI про те, WO у раі IІСIIlКОНIUIІІІ CDOro обоD'IІ1 .. 'У CТOPOI~OIO, ІІІСІІ ПОIШIІIВ ЗПllllО з ШІ.' 

4Droaopa" lIIcтpaxyaaТlI об'єкт ОРСIIAIІ, дpyrв стаРОІІІ .ІОЖС 1DcтpLq'BDТlI Поro І BII"larвТlI 1lдWICOдylBtllIII DlпрllТ ІІа c:tpDX)'llallllll. 
З."1",, J"."'" Дrнo.opy IlIpllll""I1"'''' i10lf1 tJlr • 

36. З.lіllD у"IОІ Договору здlПСlllоcn.еll у ПIlСIo.IОDіП фОР.11 за D3IIDlII010 ЗroдDlО стор"'. 
У раі lІедос:ІІП'СIIIІ. ЗГОДІІ щодо 1АІО. ДоroDОРУ спір РО1в'1І1Уcn.с• У СУДОВО.IУ порuкy. 
37.ді11 ДоГОІОРУ ПРllПIШІІCl10СІІ у раі: 

- ЗВКЇІІЧСІІ\.ІІ c:tpoкy, ІІа '1СІ1П Roro 6уло YКnllllclloi 
ПРllA6аlllIR 0pCllADpe.I зе"'Cnlollоі .IIlnllllКlI У ВnDCllicn.i. • 

І!СО' Ошеупу Х.ICnIoI.оі дїnIlШClI .II/UI еуспїn .. ІШХ пcrrpсб llбо пр".IУСОВОro Dlдчужс"ІIІІ земCnlollоі дlnalllClI з .IOnl.11 cycnlnlolloi 
6X1411o&:1'l в eIlO.IY ЗDКОІІО.І. 
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- ЛіКDідацїі 10РІІДІІЧllоі oc0611-0РI:II.IUIРН. 
ДоroDір ПРИПllllRtтЬCR таКОЖ в іllШllХ ОIIПВДКах, Пl:рсдБD'ІСІІІІХ 3DКOIIOM. 

ЗВ.ДіR Доro80РУ np"nllllRtтЬCR ШnRХО.' nOfO розіРОDІІІІR за: 
8310.11І010 ЗГОДОІО сторін і 

- ріШl:llllам суду ІІІ ОIlМОГУ ОДllіеі із сторіІІ ytlDcniдOK III:DIlКOllallllJl дpyrOIO CТOPOIIO'O оБОD'ІІ3КЇR пqJЦ6ач 
Доro80РОМ, та 811lcniдo~ Bllnaд~oBoro ЗІІІІШСІІІІR, ПОWКОДЖI:IІІIR ОРl:'ШОВDllоі 3CMCnhlloi ліЛJlIІКl', ІКС iCТOТl'O ~.,o .. .: 
ВІІКОРІІC'I'DНІІІО, D таКОЖ З ІІІШІІХ ПІДстав, 811311DЧІ:"ШС 3BКOIIOM. • 

39. РозіРОІШIR Доroоору ОрСIІДIІ 31:млі в ОДІІОСТОРОІІІ'ЬОМУ ПОРI.аа.у ДОПУСКВСТЬСІ. 
VMOBOIO р0зіРUВIІІ.'R uIooro Договору в ОДІІОСТОРО'ІІІ',ОМУ ПОрlІЛКУ е IICnIlKOIIBIII.R ОРСІІЛВРСМ п.9, п.1О, 11.11, n І] пп] І. 

llIкop"cтallllR 3CMenIolloi діЛRIІКlI 31 цinЬОВІІМ ПР"31IВЧI:IІІIRМ. 
40. ПеРl:хід првва ВЛВСIІОс:ті ІІа ОРI:IIЛОВВIІУ зсr.ICnI,IІУ діЛRllКУ до другої осоБІІ, а також pcopralli1U11iR ЮРІІAl'Чllоі lJCIIh. 

ОРСllдара ІІС е підста8010.дllН змі"" умов або розірваllllJl Договору. 
Віf)ІІ0.іf)ал""lст" сторІ" Ja III!'IIHOllnlllUl а60 ІІе11алIQІСIІI! .IIHOllaIlIlR ДОlО'ОРУ 

41.3а IICBIIKOllallllR а60 IIl:lIanC1lCIIC BIIKOIIDIlfII Договору CТOPOIIII ІІССУТЬ BiдnoaiдluIыlcть віЛlІовідllО .110 1DКOIIY та ..... 
. Договору. 

42.СТОРОllа, ака nopYWIUla з0600'R3ВIІІIR, 3BinIaIIRCТЬCR аід відповідальності, JlКЩО ВОllа ДОВС:ДI:, що ЦС ПОРУШСІІ. C1UICI 

ІІІ: З іі ВІІІІІІ. 

ПРІІН'ІІІ(І!" "ОЛОJІСІ!'''UI 
4з,цI:П Договір lІабllрае ЧIІІIIІОс:ті піcnа піДnIlСВlll1Я сторонаМIІ та "ого дсржаВllоі рсестрації. 

ЦсП ДОГО8ір УІСІІВДСІІО у ЧОТІIРЬОХ ПРlІміРlІІlках, ШО MBIDТL ОДllакову 'ОР"Д"'ІІІУ CIUlY, 0.1111І1 3 RКІОС 311BXOДlIТloCII У nplllman 

lІотвріуса Броаарського міського 1I0тapianIaIIOГO округу БВ311Р Н.М. 1В адрссою: Кllїаська область, м.БРОRаРIІ. 6ул. Нc:JМQIЩ 
буд.7, дРУ"'П - в 0pClIдoдDaЦA, третіП:оо в ОРl:llдара, четвl:ртІ'П - а органі, НКlіП провів Пого держаRІІУ pcmpaWlO
Броаарсько.,у аіадіnі ДI:Ржавного Зсмельного Кадастру. 

Hcaiд'o.lIlIIMl1 чаС11IНВ.1ІІ договору є: 
МВІІ або CX~B земenыlіi дinНИКlI; 
lCDдDC1poallR МВІІ зсr.lелыІїї дinаlІКlI 3 відображеНllRМ оБМСЖСIІЬ (оБТІІЖСIІЬ) У ії BIIKopllcтallHi та aC'l1lll0ВnCIIIIX ]OICIIUIIR 

cepBi'1)"fia; 
ВІСТ ВІІ311ачеllllR .,сж 3CMCnLlloi дinRІIКI' а ІІатурі (ІІа місцевості); 
акт ПРIІR •• а.IІІR-передачі об'скта ОрСІlДllі 

просп відведСI,"А 3с.'cnыІїї діЛRIllОI; 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ: 
GPOBAPCbKA 1'l1івсьКОі 

I'l!к.Ь.rnи. сторі .. 
ОРЕНДАР: 

ПРИВАТНЕ ПlдприємcrВО «ДЕЛАВЕР., 
ідс,mlФікаціП,шП код 34591922, lор,lJIlІЧllа Оl:оliа 1І 

заrcОIlОдDDСТВО.' УкраТ,,,,, IОР'lJIІІЧllа адреСІ: 07400, KllilG: 
обnас"., IІI.БроваРІІ, ВУЛІІUR ГрушеlСЬКОГО, 6У./1.17, .. 1.14 

ПІДПИСИ СТОРІН 



ВІА А да 
ВІА Б да 
ВІА В Аа 
ВІА Г Аа 

КАДАСТРОВИй ПЛАН 
ДЛЯ БудІвництва Багатоквартирна, житлова, 

3210600000:00:015:0548 

Д 

ОПИС МЕЖ 

Б -землІ З8г.корист.(вул.В.Чорновола). 
В -ТОВ "Базис-БУАмонтаж". 
Г -землІ резервних територІй м.Бровари 
А -землІ заг.корист. (вул.В.Симоненка) . 
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АІСТ 

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

lІІіс",о Брапар" K"rIlCb"or оfiлас",1 
Дnnl)ІСЛ",Ь "'Л"'ОlО lр)'дllЛ dlll '''ІІcnчl С"О.1І010 POKJ'. 

, ОРСllдодавець:_ БР~ВАРС.ЬК~ МІСЬКА РАДА КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ, 'ОРJ'ДJ,чна особа за 
iкOIlOДIBCТBOM УкраllШ, l.деНТllфlкаЦlfi'~lІfi код за даНIІМIІ ЄДРПОУ 26376375, ЮРllдll'lІІа адреса: КІ.ївс .. ка 
бп., ""БроваРІІ, вул.Гагарша, 15, в осоБІ АНДРЄСВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, якиП діє ІІа підставі 
овіРСllості, посвідченої 11.07.2007 року за р.Н!! 1230 Н.М.БВЗIlР пр"ваТНІ'М lІотаріусом Броварс"кого 
iicIoKOro •• отвріального округу, 3 одного боку, тв 
)реIUUlР: ПРИВАТІІЕ ПІДПРИЄМСТВО (<ДЕЛАВЕР •• , іДСIІТIІФікаuіfiШIП код 34591922, .0Р"ДIIЧllа особа 
'в 38КОllодавство", УкраїIІ", 'ОР"дl'lІlа адреса: 07400, Киїаська област", ",.Броаар", ВУЛllUя 
і'рушсвського, буд.17, кв.140, (свідоцтво про державну peccтpauilO 10РІІДJІЧНОЇ особll ссрії АОО 
'&093В27, Вllдане державн"", ресстратором В.О.Кузнсцов"м ВlІконавчим комітетом Броаарської міської 
~aAII Київської області, дата проведеllllЯ дсржавної реєстраЦЇі 27.09.2006 року, номер заПIlСУ про 
асржаlllУ реєстрацію 1 355 102 0000 001В97), в особі ДІ.ректора ІГОРЯ ПЕТРОВИЧА, щО 
JapeCCТPOBaHllfi за anpeCOIO: К"ївська область, м.Мllронівка, вул.Леніна, буд.ВВ, кв.34, ЯКJ'П діє ІІа 
Ьідставі 'ІОВОЇ редакції статуту ПП ((ДЕЛАВЕР •• зареєстроваНIІЙ 09.11.2007 року lІомер заПJIСУ 
'13551050005001В97 держаВНIІМ реєстратором ГаАдак Г.В. ВlІконавчого комітету 5роварс"коі І\,іс .. коі 
РIAIІ Київської області, приПняло в оре •• ду терміllОМ на І О (десять) років зе,.,enыly ділянку площею 
I,В735 га за рахунок земель сільськогосподарського ПРlІзначення - рinпя, для будівництва тв 
обcnуroвування багатокваРТИРIІОЇ ЖІІТЛОВОЇ заБУДОВIJ - землі житлової забудови за адресою: К.,івс:ька 
Область, I\lісто БроваРІІ, ВУЛІЩП 8.ЧОРllовола ІІа теРlІторії ІУ ЖІІТЛОВОГО pOnOIIY, (1lадалі - зе,.,ел .. на 
Аілянка). 

КадаСТРОВIlП номер земельної діЛЯНКIІ3210600000:00:01S:0S48. 

Лlд""СІІ сторІ" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО (сДЕЛАВЕР», 
КИівськоі ОБЛАСТІ, ідеllтифікаціПНlIП 'СОД 34591922, IОРllДJlчна особа 

ідеНТllфікаціRНllП код за дaНlIMII ЄДРПОУ за законодавством Україн .. , .0Р"ДJIЧllа адреса: 
26376375, ю.е!~.!:!1!.~еса: КJlївська 07400, Кllївська область, м.5роваРII, ВУЛ"UR 
область ,M:1jpOBUPI!1 B~~piHa, 15 Грушевського, буд. 17, кв.140 

#: .. , ~ .. o 1 ' /-J i}~ ПJДПНСИСТОРJН • 
~ * "',)/l"осО6ЇоО * в осоБІ Allpeh.-тopa 

АНДР .~d)CI С ~~ ;6 u ; ОВИЧА ЧЕРНУШЕНКА lГ v. fI " 
П ::: .' : у Н ~"" '1 ."'I.Jii:======:::i;btI 
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

П' Лllсто Бро.ор" К"Т.С6КОТ 06л"СInI 
IImfJlQ '1!p1!C'ut tJ.I mUt:II,,1 C60.'''N'' ро".,. 

ОРlшдода.СЦL~ Ii~OBAP~Ь~A МІСЬКА Р,\ДА Кlllоськоl ОІіЛА 
ЗІІІСОІІОДІІІС'І80М YllpDlllll, IДl:lmlФIКIЩIПllllП код 111 даllll,.Ш СДРПОУ 2637637 СТІ, IОРIIдІIЧIIIІ особа 311 
1І.&роварll, Byn.farвpillD, 15, о осо6і MichКOro ronoBl1 АІПОНЕНКА ОIlСТОР,{' 10РlІдІІЧllа адреса: Кllівська 06n., 
nlAmaвl ст. 42 ЗаlCOll)' Украї1ІІ1 "Про міСЦI:ОI: ca\lORplnyвaHlI1 R Укроі ... ОЛЕКСАНДРОВИЧА, IlCIln Аіс ІІа 

OpcIUIIIP= TODAPIICТDO ] ОБМЕЖЕНОЮ ОIДПООIд,\ЛLI:;1 ,1 oIIlloro боку, 111 

ход 34544406, 10PIIIIlllllla ос06а 1а 1l1KOllonanC11l0r.t Yкpoillll 'ОРІІ СТІО .. ТОРГМАШЦЕІІТР", ІДl:lmlФікаціПllllП 
6уДо 7.а, (I:BIДOЦ11l0 про ДСРЖОnllУ PI:CCТPOI(iIO 10РIІДIІЧIІ~і ос:;;:;": ~.!'CCII: 02081, ,...КtIЇO, вуn.ЗдоnБYlllосьц 
pCCC'l)JaтopO.1 ДаРIІІЩЬКОЇ pllnOllllOЇ дерЖIІRllоі Одr.lіllістраціі У'" КІІСВ' ~ І АОІ CN!M 099761, BIlIIIlIII: держаОШI.1 
РCCC'lPаціі 10.08.2006 року, ІІО,..СР 1аПІІСУ про Дl:ржаОllУ рс:ссЩ,оціlоl І ~~~I:;I~~ 0000' :;;'9"l)ОВI:дI:ШI~ III:P_OIIOЇ 
IiОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВІІЧА, що ,..CIUKac 10 ад с:сою' Кllівс"ка ' В осоБІ ДlIРl:lСТОра 
6УДо88, 11.34, ІКlI" діс 1111 підстаоі Статуту ТОО TOPrMAJ:UEIrfr.. 06n0сть, ,...MlrpOllloкa, оуn.'nI:IIIIIа, 
Да _ n - ". • ." , 10PI:CC1pOOOlloro Дl:ржаОIlIl,.. Рl:сстраТОРО.1 

рlllЩЬХОI ра 0111101 ДI:РЖООIІОI ад,.. І ІІІ &:Трllщі У "'.Кllсnі CBIТCIIKO СМ 10082006 .м І 
007294,:1 npyroro 60КУ, Р010,.. і,..СIІОnОllі СТОРОІШ, •. •• РОКУ 10 !! 065 102 0000 

tJbll'lU cJrфмIn6lЮ І ,rtpdiJ'8tII""U 'Р' Jdr.pмr.L'o' ptIIJt,d ,т паші nall'nmi,ptDJt"Iюе", JlItIЧf!IUIІІ ~. ntmIf1IJtJI'611 

МllalID.lIІІI1І,1 IIOllurplJ't:tIJt' J "fIIln"CII.'''' qu.ln.,,1RD JlllmlltнJna'lIIl1, 11(0 pelJ1ЛЮюп,. llU1"th"uii ІІD.1'" "",..,UІІ 
(MIqН!A'1I, J ,w,DltL,,,, ІІІ. 118Jl,;a'nCIIII nptI.nЧІІ'"J, J'IUIІІЛІІ це,; tJtRoalр nPD "11ІМ: 

•• ПреuеmДtntJ.ОРl 
І. ОРС"ДОIІОВIЩIo 1ГlДНО 1 РІШСІІІІІ,.. Брооорської ,..іської ралll Кllіос.,коі області оіll26 nllnllR 2007 РОКУ .N'!I396-24-

05 .. ~PO npllnlllll:lllll права KOP~~DlIHI 1C,..CnhlIlI.ll. ДЇnllllCDftllI, IIaдalllll О ОРI:IIдУ 10'cnы�І.хx дiмl'Otc, IlaдallllR У 
nOCnnll1: КOPIIC'I)'DDlIIIR 11:,..CnLIІОI ДІЛІНІСІІ, ІІадаllllR 1І00вonів ІІа B"roтoВnI:IIIII ТСХllіЧllоі доку,..сmaшl по оФОР.lЛСlll1Ю 
права 1CDp11~DlIIIR 30ICn.,НII.II. ДЇnIIIICD.\lII IОРIIдІIЧІІ"'" і Фі111ЧIIІІ,.. особам та BIII:CI:IIIII 1ftIil. до ріШСI'1о &рооарСloкоі 
lllcыIDT РIUUI IIIIДII~ а ОРI:IIДІІР ПРІІА"ІВ': в ОРСІІІІУ тep.,iIIO~' 110 5 (П'ПТIo) роюв 301l:llhIIY дїlUlику МОЩСІО 0,2000 N, 

:18 РaxyllОIС :ll:ftICnh CUIIocькorocnoдapcloкoro ПРII1III1ЧСИІІІ - plМI, Дnl рО1міЩI:ІІ11R тогівI:ІІыl-офісноro Цl:lnPУ - зcмnl 
ICOМcpцlnll~ro ВIIКОр"CТDИIIR, за аарI:СОЮ: КllіВ&:Lа 06nоnь, "Іі"о БроваРll, по ВУЛllці D.ЧОРІІОВМО (1ІIUIIUIі -
:scмет.иа дuullllCD). 

КадаСТРОВltO ІІО.ІСР :loIcnыoii nїIUIIIlCl132 10600000:00:015:0006. 
06'0(11І opeHtJ" 

2. ВОРСІІдУ передаcnoCl :lOICnIoIIIl nїIUIllICD 1Dran.,IIOIO МОЩСІО 0,2000 rи. 
3. На 1O'CnhHin ділlИці будімі та СПОРУд" BiдCyтtli. 
4. земcnы�в ділlllка передаcnoСІІ в оренду 6е1 будіВI:ІІL та СПОРУд0 
5. HopMmlBlla rpoщова oцilllCD 30lcnыоїї дinRlIlCIl ІІа період будіВІІІЩ11lа 1МІ0 ВIП'ІІry 1 техніЧllОТ дoкyr.lclmqii про 

НOP.lmIВНY rpошову оцінку 30lcnьиоі дimtИ1СІ1 Броварськоro .Iic.,кoro відаiny XftICnЬИIIХ рссурсів від 27.08.2007 року 
N! 04-3/13.3/1228 CТDIIOBIIТL 35 500,00 (ТPIIIIWIТL п'ІТЬ 111С1Ч П'8ТСОТ) ГРIIDСIІ., оо IIDninolC. 

НopMm18IIO rpошова оцінка 11:,..Cnhlloi дinRH1CI1 :І ДD111 :lllDчі об'Dn'D о сксnnyaтaцію 3МІО ВIП'ІІry :І технічпоТ 
дохумl:lП'ІЩІЇ про Ilop.,mIBII)' rpошооу оцінку xr.lenhHoї nїIUII.1CI1 Броворс"коro Mic.,кoro Biдainy :se.IcnыІІх ресурсІв від 
27.08.2007 року Н! 04-3/13.З/1226 CТDНOBIIТЬ 175500,00 (сто Ci.lДI:CRТ П'ІТЬ 11.СІЧ п'псот) rpIIBCI .. ОО кoninolC. 

6. земcnы�ІІ РІІICD, акв псредаCnOCl в ОРI:IIдУ, ІІІ: ,..ає IICllonікіо, шо .IО1К)'ТІо перl:ШICDдЖD11' її сфetmlВlІО.lУ 
BIIКOpIll:11UIНlO. 

OpelfДOДllВCЦЬ свідчllТL, ЩО 3rDдa1.a 31:.ICnhlla ДШИНICD ІІа "'OMCIIТ nїДnllCDIlI1R цьoro ДоroвоРУ IПКО'IУ IIIШDr.1)' в 
Dpetщу ІІІ 3ДІІна, ІІІ: прадаl", НІІ падароваllа, іllШІІ,.1 cnос060а, нс відчужена, ІІС заc:тaвnСIlа, під 386OPOIIOIO (арсштом) ІІІ 
перебуваl:, судовоro СПОРУ ЩОДО ІІСТ, а 1'IIICDЖ прав У третіХ осіб ІК о масах, так І за .Іеасамll Yкpaillll ІІІ: МВІ:, ІІС ВIIеІ:ОК 
ДР &:ID1)'nlOro фО11дУ topllдllЧllllХ осіб ІІС ВНI:СІ:ІI8. зо'cnы�в дїIUI1І1CD 3l1DXoдtntoc:rt У CТllП, повнІстю ПРluurrиому дпа 
IlI1COptICnUIIIR її 311 ц1nLOBI ... nPIDllаЧСНIIRМ. 

7. hПDIIХ особлl180СТСП об'arra ОРСIІдІI, акі МOжyt'Ь BМlUl)'Тlllla opetlдlli BЇДНOCIIHII IICftlас:. 
Стро" tJlr ДtntJ.орl 

8. цcn ДoroBip yxnадено строком ІІа 5 (п'ать) років 3 ДD111 n1дJ111CD1IIIR цьoro Дoro.oPY· Шс:м 3ІІІсы�etuIR строку діі 
uьoro ДoroBOPY ОРЕНДАР має ПСРI:ВDЖlIС право nOIlOВnl:llII1 noro ІІа IIOOlln CТPOIt. У ЦЬО"'У раl ОРЕНДАР ПОВIIllСІI 1111 
пыlшсc ІІІ. та 2 (дata) мlClці ДО заХЇ.IЧI:IПIR строку діі цьoro Доroвору nIlC .. IOBO noalдo.llml ОРЕНДОДАВЦЯ про н ... ір 
npoдa"'ml noro nilO. 

Пр" вIIкорlll:тDlllllзе"Icnы�оіi дlnНllКlI ІІе 311 цInLОВII.1 npl111lO'lelllln.1 BpellllOp ,",а'lас псрсваапl. орава ІІа 
nOIlOM.IIIID IIOfOBOPY ОрСIIІІII. 

OPI1l,tJII" ,11І,,"''' 
9. ОРl:llДllа мата :lа :lCftlCnIoII)' дiJllllIIC)' ІІа перІод будіОШlurва OllOetnLCR Oparдapcal У грошовіП ФОР.ІІ в 

націО'fD/IЬпіn Baтoтf УкраТ1ІІ1 в суа.1 10650, ОО (ДI:CRТЬ 111С1Ч шістсот п'RТ~) rplIB.Hh ОО кonlnolC ІІа рік, ЩО 
CnUID811110 30 % (ТPIIДЦllТlo) відсотків від IIОР.lа11IВllоі грошовоі oцillКlI 1I:iICn.,lIoT дuulH1CI1 - 35 500,00 rpll.CII" opellДlla 
Мата 1ІІ.МCnIoIlУ afnRІІКУ 1 да111 1IIDчl об'єкта в IІксnnуатаціlО BIIOCIIТЬCI 0pl:lrдapOI У грошооlП фОР.lі в IІІшlОIІВn.,llіП 
ватcni УкраТlll1 о сумІ 52650,00 (П'IТдеСІТ даІ ТlIClчl шістсот п'RТдес:ІІТ) rpll~CII" ОО ~піПоlС ІІа рік, шо СlCllадас 30 " 
(десІІтІо) Billc:oтtdo від lIop.,m'Blloi грошовоі оціlllCll - 175500,00 rpllac" .. 3nд110 ДОВIдІСІI .ні! 208 від 27.08.2007 року 
IIncalIXO,..y &роварськоТ .llсloКОЇ рlUUl про Оll:lllаЧСIПIR opctUUloi nnaТlI1D _ICn.,ІІУ afnRlІlС)'. • 

10. ОБЧ111:llet1111 pO:S.lipy ОРСIІІІІIОЇ nnаТlI за XMCnIoIII ДЇnlllЮI держааllоі або кDr.lytlIlllыІїї MaCIIOcтl 3lUnl:IIIOCТLCII 3 
урlIQвllыRl� іх цinhoBoro ПРII1IIВЧI:IІIIR та коефlціаniо illдeкcaцii, Оll:lнаЧl:llllХ 3DICDII~0"', за :lD11IерДЖСllllа.11 
Кa6l1lnOМ фор.''''I' ІЦО OOlnOI01'loCl під час yкnllllllllllR або 3.111111 yr.IOO дorooopy OPCIIдlI ЧІІ 
продаВ_IП 

БЕТ NQ 865885 .................... 7-: 
" .. 
І • . . ...... . 



11.0pelfДI'D IUIВ11І ВНОСIІТЬCS ПО"Н'18'О'l'1 :І ДІІП ПРIIRIIIfП'II ріШСI'IIП rcciї olд 26.07.2007 ро • 
.. DC'rICDПI В .:у.lі 887.50 (DicialCaт olci"aдccnт сі"l) I'pllBellIo 50 копіПок 118 період 6удlо .......... ку щО .. Iс.чПОрі ...... _ 

• • • ) 50·П· • 6' "'D! та І І!\І&,. ~-'III 
("ОТІIРII ТІ.ся .. 1 ТРIІІ:та ВIСlаlДСCnТ Сlаl .-рIIВІШЬ КОПІ ок ПICnА ]Д8ЧI о DnlI D еКСПЛ)'8Т8ціI0 • -" .. І "387$0 
30 (ТPIIДlUl'l1I) капеlrдaРI.11Х днів, иаступИІІХ 30 ОCТDIlиім кanеllДаРIШМ ДlIОI 3DіПlОro (по~::ЩIIO.~ 
ypaxyвalllll пдв I1ШJIхом персрахуваИlIJ1 на РОЗРВХ)'lIКОRIIА раХ)'ІIОК 0PCIIДOДOBЦR он! 33210812;0> МI_1а 
КlliBCIoкin 06вастІ al.KnC08, КОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, одеря.-УВD·І - Броаарськс ВДК N 000115 YJIJi, 
13050200. ' rD4 nPIQUI"I", 

12. ПередаЧD ПРОД)'ІСЦІЇ 111 IIDДDIUII nocnyr D P~IIOK OPCllДlloi маТl1 ОфОРМЛllnt.СIІ відповіДНІ"' .. ІIП'ВJІІ 
13. РОЗ"lір opeНДIloT nпml переГJUlДВcrьСIІ У разІ: . 

_ зміlUI yt.IOB rocnoдaplODDlUII, передбачеllllХ доroвором; 
_ 3MilUI розмірів 3е)ІCn.1І0ro податку, піДВllЩClIНІІ цін і таРllфіl, зміllll косфіціОrтil іlfЛelССlllllї. 11 

3DКOIIOдDВCТ80r.a; lJIIaOJaaa 
_ поriршеlПIR CТDIIY ОРСllДоааа.оУ _Іcnьиоі дinJlIІЮI ІІС З 11111І1 oРСlfдорJl, що пі.QТRСРджCllО ДOКYMCIIТD.III; 
- в illWllX ІIIПDдJCllX, псредбаЧСIIІ'Х заКОIIОМ. 

14. у разі lIellleceHll1I OpCIIДlloi маПІ у СТРОК", alt3 .. a'lelf~ ЦІІМ Договором, СnPОВnІЄТЬCJI ПСІІІ у розмірі l1CL1IiIJd 
ставю, НБУ 3В КОЖНIIП ден. ПРОСТРОЧClIIIIІ матсжу IlссмочеJfОI СУМ" 3D КОЖ1ll1" дс"ь ПРОСТРО"СlІllі. 

у",.о." .IIКtJp"cnrallllR 'гА.и6110r tJілл",,,, 
15. 3с"'cnы�.D ділRllКВ передаcrьCR в ОРСІ'ДУ дlllІ розміЩСJfНJJ торгіПCJ1h1IО-0фіСflОГО ЦСllТру. 
16. Цільове ПРII3НDЧClIІIR :ser.ICnIolfoi дinRню, - зсмлі комсрціАIfОГО llIКОРlfCТUШIR. 
17. У"IОВIІ3берассІІНІІ стану об'скта opelfДlI: 

• збераС1UIІ lepXlIЬOro шару I'p)'ltтy та ПDJIіпшеlШJl іllШIІХ КOPIICIIIIX влаCnI&ОcтeJt ЗСМCJWIоі JIЇnIIIDI; 
• 3DX11СТ 301Cn.llоі діmlllЮI від заl5pУДllеl.111І хі",і'IІІШ.ш та paдioaКnllHIIMII РС"ОIIIllIWII 11 Ііа .. 

процесів руІІll)'1111lН1; 
• ОРЕНДАР ІІС ",ає праlа без офорr.ШСIIНJI у ВCТDI.ОDлеIlОАfУ ЗОКОIfОДОВСТВОМ ПОрІІдIC)' зміНlOUIIf _ 

ПРIt3НIІ'ІСННR зcfoIсІІыlіi PIOOI; 
• UClШDННJI :lDXоДЇI. передбочеюlХ UlI'" ДоroВОРОАI або іНШІІХ необхіДlІІlХ дп. збс:JW.кRIfI JaUIЇ 

у .... о,,, І cnrpОl(f' "t!p~a,,' :J11."Шl6І.01 ()іля""" • ОРI!І'()1 
18. Передача зсмuьноі дimlНIOI 8 opellдY здіПСlllOcrьcR 3 розроблСННІІl\1 проекту її відвсдеШIІІ. 
IГIДCТllllOIO розробленІІІІ проскту відведенНІ 3е)Іcnьиоі дinllШОI є: ріШСIІНl Броворської міськоі pun l6іІОІі 

06naсті від 14 .. ерВНІ 2007 року 1& 367-22-05 "Про ПРllmUlеННIІ права КOpllC1)'llDlIНR земCn.IIIIAUI дinRИnUI ..... 1 І 
ОРеИ.1ІУ ЗCNcnьНtIХ дinJlнoк. передачу В поcтinне ICOpllC1)'llaRlIII :seА.Cn.ШIХ дin.нок. ИІІДОІІІІІІ ДОЗlоліl на DlJrO'IIIdIIII 
тexrUЧllOУ дoкyr.IClIТIIЦIЇ ПО оформnенНtО права ICOpIIC1)'llDННJI 3C1\ICnЬJlIIMII РИЮІ IОРІIДJIlfНJIN і фі:п1'llUlМ ОСО6аІІ JI " 
ІНCCCII1UI3Мlн до рішенНІ 5роваРС.КОі міськоі Раді.". 

Орl'lНiзаціR розр06nCIUII nPOСХІУ відведеННІІ зе"'Cn.1l0і РНЮІ і Ilnpml, ПО& '.ЗDllі 3 ШІМ. no~ 11 

Оренд0 ... 
19. Інші УМ0811 передачі 301enLHOi дinRНЮI в орesщy відсутні. _І 
20. Переда'lа земeru.IIОЇ дinRlOOI OpalдaPlO здіRСIQОЄ'І'ЬСІІ niCIIII державної peєctpaЦlї ЦІоОro Дoroвo"SI 

npnRmlH1Ul-nepедачі. ,~ 
Ва аЩСТ8вl ст.25 ЗакорУ Yкpaillll "ПРО opellД)' зе"lЛl" ВІД 06.10.1998р М161-ХIV орСlШ8р f n 1_ 

строк піcnn деравноТ реестрації допаору ореНДІІ заlcnьноі дlnnllКIІ деР"ІІВllоі 860 КО"ІУОIlll.поІ 811 
з0600'1І301111П падаТlI KonilO доnвору вщпооідllОМУ oprallY дсу .. аОllоі пода,..'Оооі enya.-&II. 

у .... о." nО''1",е", .. 'гАІиіНОI ()lмllltU • JIC ~ 
21. Шcmr прllmп.CIUII ДІЇ Доroвору OpClIдDP повертає ОреНдодавцеlі 3С1\Іenьну ДЇIUIШСУ у c:nuo. 

nopіВІIRRО 3 ТІ .... У JIКOMY 8ill одержав її В opellдY. ос b~ 
OpCIlДOДDВCЦЬ У разі поriршClIНR ICOpI'CНIOC вnaCТIIВOCТCn ОРСІІДОlаиоі 3Cfo'Cn.HOi дїJJIНICII. 108''': ~ 

іі C18Jry. мас право на BiдwкoдyвDl.НI збlmclв У розмірі, ВlI3НIІ'ІClIО"'У croPOHIIfo.II. J1кwо cnopoRUnI 

:mwl про розмір відшкодувDНIIII збlmclв, спір розв'ауЄ'І'ЬСІІ у судовому порllДlC)'. JI(Ii rbJ"'t'; 
22. 3дiltcнeHi OpCllДllpt:М без зroдIl ОрсlІДОДІШlUI Blrrpml на ПDJIіnшенlur opellДOBDlloi :scмCn 

нсмcnктшо Bїдoкpeмlml без ,OnОДЇIІІIНIІ ШКОДІІ ціП дimrнцi. lІе пїДlulraJorь вiдwtccщyвDННJо. erfI1QIIDIUC"~' 
23. ПonіnШCИlIІІ стану ЗСМCn.IIОУ РIІIClІ. проведені OpeIlдDPOI 30 mIC.r.lOBOIO '1'ОдОІО , ор 

niдмl'l101'lt відшходуввНtuo. __ '~ 
24. орендар мас право на 8iдuncoдyJJDlB •• збlmdв. 3DподіаИIIХ yїcaenfдOK HeBlllCOllOННl OpelUlQIIIII

передбачеlПIХ ЦlIМ Дoroвором. 
3БIl1'КllМJIIIIIUC8I01'ItСR: OPAD' дar-..!! 
ФDlm","і alrrpml. RКИХ OpellдDp зазнав У ,о'",ку , IIC8II1COllallllllr.l або IIСІ.aneжJlllfol 11_111І0 .... oro ~ 

OpealДoдaDЦCfoI, а ТІІКО3ІС вrnPB11I, акі 0PClIдDP 3дinCIUIB а60 ПОВllиеll здіПсшml ДIIR вlдноllllСIJlfII СІ 
прваа; 8OP'J 

ДоХОДІ" .хі Opcrrдap ",ir бll pelUlLIIO OТPI"'laТlI в разі иanежноro BllКOHOlll1II OpCllДoдa&цeM РІОІ дor:. . 
25. Розмір фIШIЧІ"1Х IlrrpDТ OpellдDpI BII3I1B .. ac:n.CI ІІа пІдставі дoкyt.IClIТВn.I.O nfдтвcpд1КCllIlX ДВlIІ •• Jo 

• ' 06."1!ЖfI1І1IR (о6mл~"'UI) 11(0'0 .""аРUСlnll"'UI :J~.ел.ІІD1 ()iлRІІIІІ' зе.I--~ 
26. 3nд110 ВІІСІІОІКУ не 04-7/10-3/554 від 05.09.2007 року про 1І0001ІІі обмежсИl1ІІ на BIllCOPllc:l1llUfll ... CIJ'III ~ 

llха II8IUIС1'ІоСІІ І opcrrдy ТОВ "TopnOlowЦClrrp" Броварськоro "lісloКОro відділу ,еr.ICn.ШIХ ресУР:7031 11 ~.:~ 
nOВIUUIa 8111CDpllC'rOByвmlClt 3 ДD1'pIIfoIDlIНIIM обоо'аків зеr.uaеКОРlfC1)llJачів, ВCТDІІОDJIСШ'Х t:nrJ1II '1I:.o,o~dIIfI 
кодексу Украіш" ст.зs 3аlCOlІ)" Укр.іllll «Про ОХОРОIІ)" ,cr.ICn.» ЗDКОІlодааства про охороНУ ІІD&JOIIІПІІ ro tJI3CII" .... 
:&ІІЩІІ (код 8InroP'ICТDIIIIII амenЬІlоі дlnRШОI - 1.1 0.5. (3~ICn. проr.щenОDОcтl), зПдI'О уІсраіІlсыto 

оro 1IIICOpllCТDIIIIII ЗCfoICn.IПIХ дinallОК) 

r~вa;~, об~~~1ІІІІІ11а IIIICOPIICТDIIНII дolloi :rer.renIoHoi ldnlllllCll: 
• • НІ чu._ІОro 1IIICOpIlCТDI.IIII. . 
ІЗ. ДОТРІWВШІІІ РnOlМУ в ЗОІІ IlКOP'Ic:ra1111ll земcnь ДIUJ ОXDРОIllПIХ і C8llil'llPI�D-3DXIІСIUIХ • 



;.' ПрIICl1ПD111 до ВIIКОРШ:ТВШ" ]cr.ICnLI'OЇ дїJbtHlO1 до BcmlHOIUICHtllI її М ••• I~ 
дOlYfo.Cfпu, ЩО посвідчус право на "сї, тв ДI:pЖDlflоі ре lІІІІі ].60 CJf( І ІІI1}Р1 (ІІа .Ш:ЦСІОС11), oдcpжD'ЩІІ ,о. 
УасраіШl). 3а пOPYWСIШІІ ]C •• CnLffOro заКОІІодВlcrва IlfIflfі OCO~lcc:yn. pOfl.m.CII. (cт.~.l2S;126 3ca'CnLffora ІСОДСІССУ • 

3r1дtIO ВІІСІІОВІС)' УПРD8Ліffffll alicтo6YДYlallllll тв архітс fI Б oli'fДf'~'IY. BIДn~I.1IIUILHiCТL ]rUulO :1ІІІ""'у. . • 
про IlдIIrдcllllll зсмcnьноі ділllfflO' під 6удіОlllЩТВО об':::: . р r:.CЬkOI МIСIоКОI РадІІ .NiI 846 вІд 05.07.2007 року • 
о&мс:ІІСІlІІІІ 'I'D 06тпсс"''' ]СМnСКОРШ:'ІУВDЩ" ]гіm.о кадаСТРООО:::1' ~:fI'., .3С.ICnЬна ділаlnCВ. а'IС містобуДЇII.1 
кп aJiPOlaPIl-зсr.UIс:устріR" (б1:3 права 3DбуДООff): у дnoalдl.O до pD3poxYl.lOa nnОЩ аIfКОI.аlП .. 

_ "ерво"а лll.іl ІУЛ. 8 'lчсcnаlО ЧОРIfООOnО. 
27. Псрrдo.,а в OPC'fДy ]CMCnhffoi діЛ.fflO' ІІС с niдcmlB 

1ІІШlfX прDl третіх осіб Ііа шо дШllffКУ. 010 дп. ПРIfПI"'СIІІ" обо 3ft,iff" обr.'СЖСffЬ (06mtccfflo) тв 

28. Права 0PC'fД0Д8I.UI. 
/"",/ "р"." т" 06". 'IIJItU сторІ" 

Opc:lIдQДll8CЦL мас прпо: 

- персаірІ'" цілЬОIС ОІІКОР"C'l'DIfIflI :scr.IСЛhIfОЇ дinlllflO'; 
- дocrpoкooo pmlplm, Д8f11.П Доroвір У ОIfПадlCltX, перед6аЧClІІІХ ЧIІІ"lІІа, 3DКOffoдВOCТIOr., Yкpailfll 111 даІІІІ.' 

ДoroBOPOM; 

- :шlfllml рша,ір OPCffдllOЇ МО'" У I"ПВДICItX, передБОЧСlfllХ ЧІ'ІІІ"'''І заКОІІOДnIСТІО'" УкраїI'" І 'ІОАІУ ч"слl І 
D/II'OCТOPOln'ЬO.'Y ПОРІДКУ б1:3 ]roд" ОРЕIIДАРЯ; , 

- Ollr..onm. lід ОРЕНДАРЯ СlосчаСffОro ОIf&:С:С"''' ОРСllдllОЇ МІ"І· 
- 11І".аnml від ОРЕНДАРЯ liДUIКOДYnlffffll сум" ОРСllдllОЇ м;п;1 3 ЧІСУ пр"RIllПТl piWC1f1l1l Брооорської •• іСlокоі 

РIUP' olд 26 ЛIІПffll 2007 РОКУ ПРО IIlдaIIlf1' 3С"IСЛhIfОЇ l1іЛllll101 до піМІІС:ІШ" ./JIIIfOro Доro80РУ. 
29.0600'11310' OpClfДDдaOUII. 

Opc:lIДOДIUICЦIo з060в'.]01llIR: 
- ПСРcдD111 3СА'СЛIoНУ дinllffКY ОРЕНДАРЮ 30 Акто .. ПРIІRаl8НI .. -перrдoчі; 
- ncprдo'" І K~PII~DННI 3САІСЛloІІУ дinll"КУ У СТІІlі, шо оїдПооі./JIIЄ РІОІІМ .IJIII.oro ДоraIОРУ; 
- "С 1'I,".m. дія, 1110 б персwкоmlOlІlІІ ОРЕНДАРЕВІ кoplICnYlmlCII 0pcltдoBDJ.OIO 3СМСІІІоlfОlO дinIlНКОIО; 
- ПОПСРl:дlm. ОРЕНДАРЯ про ос:oбnlllі вnaCnIDOcri та lІедonіlOl 3САІCnloноі дimrHIO', llкі І процесі її ОlnШРIІСТІІПfl 

"o.yn. Спрlf'fllfпm. cкonоriЧIІО l.е6с:ІПСЧffі lІасліДІСІI ДІІІІ довкiлnIf або ПРIDDCCnI до попршсн,,, СТІІІУ самої 3CAICnlolfOЇ 
дiumaL 

зо. Права орсндаРIІ. 
OpctIДllp 3CAfl:llloffOЇ діпаІІlO1 "ІОС право: 

- OТPIf.lm. IIд ОРЕНДОДАВЦЯ 3CМCnlolty дinallКY У кор"стуваlflfll за Акто .. пр"RМО'Пfl-псредачі; 
- CbIOcriRt.o roсподаР,Оlа"l на 3САUlі 3 ДDтp"a'DJII" умоо дalfora Доraоору; 
- пІспа :wci.fЧеШІІ СТРОКУ. на IІIОIП було YКJUlдCIfO .lJlllIІІА Дorolip, ОРЕНДАР, у IIIIIDДIC)' ffDnC2fCl'Oro l'nШIfDJ"f8 

оЬ'оків IЇДnOBЇдI.o до УМОІ ДOIfOro Догооору, .'ІЄ за іflШI" ріl'",Х УМОІ Псрс.lІЖІ.е право 'Іа nOffОВnCШfl дaнoro 
Дorooopy; 

- ОРЕНДАР, IIО'П відповідно до ЗDkOну •• &»КС Mml у вnactfocri OPCНДOIDJty 3CММloHY дім"'СУ, мос персвасне право 
811 nPllДБDJfНII її У вnacHiCТL У раі продажу ціЕі 3cAIcnыlrr дinIIIIICI" 3D РІОІ", ЩО ві" cnnа'lУС ці'ІУ. 3D 11010 10110 
продІm.СІІ, а у раі продажу на КOllкypcl (ayкцiOIli) - ІЩО Rof'O ПРОПO:Jllціll С piBIIOIO 3 ПРОПO:J'шіоо, аа С .tDRОшIoWОЮ 
Ь 3IIItpОПОIl08DJП .. Y"ac'IIIICIWJI конкурсу (оукціону). 

Opelf.lJllP .Іас 'I'DkO* пеРСІDJfCI.е право ІІа ІІІКУП 0PClfДOBDJIOЇ ДЇМIlIОI в ра! ПРIІR.fIIТТII ТDkDf'O ріше"'fI ОРCИдDдalцем. 
31. 0PClf.lJllP 3CAfCnIoHOЇ дШllllIО1зоБОI'1І311If1R: 

- 'IaдII8ml ОРЕНДОДАВЦЮ .'OXCnJlliCТL здіRСlUооml КОlnPат. 31 lIIICOP"CТllIlf8M зсаlClllollоr дinlНIО'; 
- 1IIkOpllCТOByвml 3СМCn""; дinalllC)' за ц1nЬO.Ilr.1 ПР"3IfаЧСНlfl1Iі 
- ClосчаCJ'О сnпaчувml орeиmty Maтr. ; 
- пе дofl)'CКlml хі •• і'l'Шro 'ІІІ БУДЬ-lКОro f.fWOro :шбрУДlIСntfl xмnii 
- nUnpIDty8m. 3CAICIUoJf)' діланку В .JllJlCЖJIОМУ CDJ.i1DptfOMY ста"'; _ • 
- у n'mlДCRНftR строк піспа дер8СІІІІІІоі peEC1pDЦIЇ .IJIII.oro Дого.ору OpCIfДf' 3IWСІІІоНОІ ДUIIIlfJCI. JlадІІ'І1l копію 

дoroвopy BlдnoBiдIIO • ., OPrDJl)' дcp1fCI1I1Jf0i ПOдDТlCODОЇ cnyж6щ 
Pralllt .unll"tto.tRO '''ІІIf(еІ''UllІБD "о.uкrIOжeI"UI ofi'nrn," ОРеІ'''1' "" iItRO ""СЛ""'"" 

32. P'DlIIC В.IПaдlC080ro 3J"IЩCtf ... або nowtcOJUJCCI"f8 06'QП1I ОРСIIдІI 'І" Roro 'Iacnnn. Jlссе 0pc.lдItP. 
СnlJНlXJ'IlIf'UI o6'nrn.n ОJЮ,"u _ 

33. 3riд1'0 3 Ш'М ДОГОІОРО" о6'с:кт ОРСНдlI .,охсе бynl 3DcтpoxOIDJ ... R ІІа ВССЬ період ДІІ ЦIooro ДОГОІОРУ 3D 
6acattffIМ Opctf.lJllPII. 

34. СтрахуоDJП" об'ЕК'І'ІІ OPCIfдI' здіRс ... ос OPCllдItP. 
35. Старо.п. ДОМО.IUlIІСІІ про те. що У pa:n JfСВ.IkDНDJПf8 CDora оБОD'1I:Jtc)' СТОРОІІОю. оа. ПО"fН'18 3rUu,0 3 

IU... дoralopoM 3DCТJIUCYID111 06'с:кт 0PCffДf', дрyro СТОРОI18 МОІІСС застрахуоm. Пого і В'ІМDnmI ІIДIUtccЩY8DJПfl в.npат 
ІІІ ClpaxyвIJПfl. 

J.s.llfll y~.'" ДtROlору І "Рlfnl"'еІ"UI iItRO tJl1 
36. 3r..llla умо. Дorooopy здіRCJ.IОm,СІІ у ПIІС ... lооіR формі 3D 8:JDOIIIOI0 'f'OДOIO сторіІІ. 

У pll:JЇ llIЩОCllП.Сlfff8 3roд1' щодо ",10. ДоГОІОРУ спІр PO:JI'II3)'m,CII У СУДОІОМУ поpuкy. 
37.д11 ДoraBopy ПР"П.llflm,СІІ у раІ: 

- 3atdнченlfl строку, ІІа IIОIІ Roro було yюlадсllО; 
ПРItд6DJПf8 OPClIдllPCr.1 3CМCnlolloi дlJfllIКlI У вnаCl.lсть; _. 
ВІІ- - • iJI"-"'lоV потр"': або ПРffМУСОDоra ІlдчyжerПf8 3CMCIIIoIIOI дІтIJlXlI 3 .10000IВІІ _" •• " зеМl:llIоIІОI ДUIII.fIOl ДІІІ сусп _ ... liU 

~.oi IIC06xiдJlocтi І пopllДlC)', IСТІІ,ОDnС.IО'" заtcOtfО •• ; 
- ma!дaЦlї ЮР'fДffЧffоі особ,,-DpCJfдDР'· 
ДoroDip ПР.ffUUf8m,CR ТІІСО3С BltoU.fX IIІПDдtCllXo ncр~б.ЧCfПIХ 3DкаІІОМ. 

31.дї. m,CII WJfIХО" Roro розlРDDl1ІІІІ 3D: 
fI3 Ь'і -

-- ..... - ..•. -'.' 11···· 
r" :ВЕТ .N9 8'65886: . ~i;·:.! 

. . • . _. .~ •• -.. - . -- ,.~"!:.: 

:, 
': . 

\'"" .. 



ріШСIIlIllr.1 суду ІІа 81lr.IOry OДJlici із сторі'l )'ІІ8CnїЛОК 11І:8111<0118111І1 другою стороною обов'оЮ.., 
Домаором. та 11І8Cnідок ІIlПВДКОВОГО ЗНIІЩСНlIR, ПОШКОДЖІ:ІІІІJI OPCIIДOI8110Ї ЗС"CnЬІIОЇ lIЇJJ.JlIQI~-

і . , ІІ\С 1"'-.-
ПСРСШКOДЖDЄ іі Dlll<ОрllСТВlІІlЮ, 8 також З ІІШІІХ ПІДСТВВ, 8113Н8ЧСНІІХ 3ВКОIIОМ. -."'11\І 

39. Po:JiPIВllI1II Договору OPCIIДII зсмлі В OlIIIOCТOPOIIIILOr.1Y nOР'ДКУ допускаєn.c.: 
Yr.IOBOIO розіРDDJIНJI ЦЬОГО Дor~BoPY в OДJIOCТOPOHIIЬOMY порядку Є IIСВllконаШIІ ОрClІДВРС" п.9, п.1О. n.l • 

lllІСОрllС'ПІНl1ІІ 3СМIШLllОТ дin •• IЮ. 31 ЦШЬОDlIМ nPII3118ЧСIllIllr.I. І І ІІС 
40. Перехід npІВ8 ВЛ8СІІОСТЇ 118 opClIДOBВlI)' зсмельну діл.нку до ДРУГОЇ осоБІІ, 8 11U«Т. РСОРl'llllізаціа КІР _ 

oco6l1-орсндараllС є пfдcmшОIО ДІІІІ зміllll РІОІ 8бо розіРВВНlIІ Договору. ltaJAIIJj 

Bllno,ltJtUI""lcп,,, сп,орlll ІІІ II."1l0llll'IIU1116D lIгJllIII~lClle IIUIlOIIIIII'IR ДDlD.D/11 
413а 11С8111СО1І81111R 8бо IICIIВnC1lClIC 01l1<01I811H. Договору СТОРОІІІІ "ССУТЬ відповідмыіcrь BUm08ЇДНO /lO 1ІІІІІІ)'11 

цЬОГО ДОМВОРУ. 
42.C'l'OpOIlВe яка ПОРУWІШ8 зобоо'lзаlШl, :lВіль ... crьс. під відnоnідвлыlсті,' ІКЩО ВОll8 довс:дс, що це ПClJlYlUCНнl 

C11UIOCII.IC 3 іі 11001. 
ЛРІІIlIІІIСI!IІI nоло~tl!ІІ'1R 

43Деn Договір Ішбllрає ЧlІІlІІОсті піел. пlДnІIСВlІІ1' СТОРОІІВМІІ та Пого дсржаВllоі РСЄС1р8ціі. 
ЦеП Договір yкпaдCIIO У ЧО11IpLОХ ПРJIr.,іРЮIICOXe що МJlJОТЬ ОдІlаl<OВУ 'ОРIIДl'ЧI'У СІШУ, OДlII' :І 'IQІ" ЗllllXOJllmal 

nPJШВ'Пlоra шrnріуса іроварського міського Hoтвpiвnы�oгo округу БВЗIlР Н.М. за адрссоlO: Кllі8С1о118 ОЩ 
... ipOBapl" 6yn. НСЗВnСЖІ,оm. б)'д. 7, ДPYГI'" - в OpClllIOдaDЦI, третіП - в OpCIIДDpI, четвсрПIП - в opnUli, IIIIn lІРСІІіа 
nora ДСРЖJlJIІІУ рсєстрОЦЇIО - Броварсько .. у відділі ДсржаВIІОГО 3eMCnLIIoro КІшостру. 

HCBiд'DfIlIlr.111 чаcnшаМIІ договору є: 
МJlJI або схем8 зсr.ICnЬНОЇ дїЛJIIIКlI; 
ICIIДDC'l'pOBlln МJlJI 3С,.,CnЬНОЇ ділlllКll:l Dідо6РВЖСIIІІ'" обмсжсщь (обтаЖСIІЬ) У її OllкopIICТDНHi та 8С'1811О111СН111 

ЗCr.IСІІ1оIDIХ с:с:рвітутіОі 
8JCI' ВII3НDЧClОIІІ меж зсмenЬ110і дiлRШОI в нвтурі (нв місцсвості); 
8JCI' 1�pllnMUI1lll-псредачі об'оаа OPCIIДII; 
npоcкr BЇД1ICДClnlll зеftlСШЬНОЇ дiJwnaL 

Р"К'ЬUnUІ сторі" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 

вrOBAPCЬКA м1сы1А. PA1Jl\ киIвсы�оІ� 
оSЛAС'П. 

iдCJmtфіаащіlbnln код ЗD дв.01'''1 єдрпоу 26376375, 
1ОрlIДJІЧНD IUIpcca: КsIiBCЬJCa оБІасть. r.1.БРОВDpIl, 

вул.ГaraріllВе 15 

ОРЕНДАР: 
ТОВАРИСТВО 3 05МЕЖЕIIОІ0 

ВJДПОВIДА.ІІЬRlСТІО "ТОРГМАUJЦEIIП", 
іДСlmlфіквціRНIІА КОД 34544406, IOpIUlII'l'" aco6a~ 

ЗDКОНОДDВСТВОМ У краін", ЮРIСДІ,чна адреСІ: 02011,11 
~:::==::::::~~3ДСIJJбу'Ні8С:.а. буд. 7-а 

l-.. ~· _ ... '-.( І ' 
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Ексnл'каU'А а_м_n~них yr'A~ 

Впасники а_мп •• 
а-мn.каристувач. та 
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АКТ 

про перенесення в натуру зовнішньої межі земельної ДЇJJинкu 

ТОВ "ToJll.lt.a,,"(eHlllp" 

"08" серnlШ 2007 р. 

Ми, нижчепідписані, представник кп "Бровари-землеуСtpій" Броварської міської ради. 

в присутвості представника: Чеl'усеllRО в.м. 

в приcymості директора ТОВ "Topa.a,,,,cell,,Ip" А.О. БосеlfRа 
ПредСТВВllИJ(а ВИКОJП(ому ropdiЄl'RO т.в. 
діючі ва підставі дозволу виконкому N!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
НаЧВJIЬВИК відцілу земельних ресурсів Шо"J'Н М.А. 
перевеCJDI в натуру межі земельноі дimппcи згідио кадастрового плаву 

ТОВ "Тора.а,,"сеНlllР" 

місце po~8ВВJI земельної дimппcи Л'" Бро_ари qл. ЧОРНОlJfJЛа 
зriдво рїшеВВJ( Броварської міської ради .N! lJid 366-22-05 14 чер_,ш 2007 рон;у 

Межові знВІСИ 4 шт. Передані в натурі представнику замовника, ва вого і накладено 
відповідаЛьність за іх збережеВВJ(. 

Розміри та місцезваходжевви межових знахів зеМсшьвоі дimппcи поlС8ЗВВЇ ва абрисах. 
Цей вт є підставою ДJIJI прИЙВJlТl'JI рішеВВJI по ф8X'1'И'Ulому хористуваввю. 
Ап СICJIВДевий в двох примірвиках. 

~:0ii8-~'"" 

Предствввик землевласника 
(зсмлекори~ча) 

Предствввик ЮІ "Бровари-
3СМПеуCtpїЙ" 

Предствввих ВИКОJП(ому 
. 

П?едСТВВВик Броварського 
М1сьrcoro відділу земельних 
ресурсів 

.. ., 

Шон;унМ.А. 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

д , 

., . 

--------------------------~~ 
1. відАдоБ 
2. від Б доВ 
3. від В ДQГ 
4. відГ до А 

. Опис меж: . " ноsаЛ') 
землі загального І<ОРИСТУВавия (вул. Чар 
ТОВ "Основа" 
землі резервних територій М. Бр~вари ,) 
землі загаЛьного ІСОРИСТУВания (вул. каз 

Абрис СЮІвла: Жукова І.Л. -----

-



АКТ 

про ВСТІІllовлеnnи ІІа Аlісцевості та ПОГОДікеllllJl ЗОВllішпьоі АIС"ІКі зсАleJlы�оіi ДЇJJJlnЮl 

ТОВ "TOPlJfIQIIII(ell'"P" 

" 08" серПJШ 2007р. М. Бровари 

Ми. ви>tсчепідписані, представник KoMyнaJIы�oгo підприємства Броварської міської 
ради "Бровари-землеустрій", директор ЯлОВІІіі д.с. 

в ПРlfСУТНОсті зeмnевnаСНИІСЇв (зeмnеКОРИС'І)'Вачів): в особі дирекroра ТОВ "ТОРПlamцевтр" 
А.О. Босевко 

'та суміжних земnевnасників (зе~UJеКОРИС'І)'ІШчів): ЗСАші заг. користуваШIR (вул. ЧОРВОВD.llа та 
вул. ІСозаЦLКО), ЗСАIJIЇ резерВlll1Х теРІІТорп1 АІ. Бровари, ТОВ "Оcnова" 

представників виконкому Гopдimкo т.в. 

предС'І'8ВВІШВ Броварського міського Biццiny ЗeltlCJIЬНИХ ресурсів Шокув МА 
що пред'еили свої повноваження, провели встановлеШIJI на ~IicцeBOcтi та погоджеВВJI 
зовнішньої межі земельної дimmки ТОВ "ToplJf,a'lll(e"",P" 
що знаходитьCJI за адресоlO АІ. Бровари вул. Чорвовола 
Зазначені межі ва місцевості прохоДRТЬ по АІСЖОВПАІЗВDКDAІ BCТDIIOВJJeBOCO зраза 

ніпих претензій при встановленні зовиimньої межі ве ЗВJlВJlево. Межі погоджені і ве 
ВlIIOIИЮUо1'Ь спірних питань. Межові знаки, JПCИМИ закрiшrева зeltlельвв дimппca в кinьxocтi 
4 шт. показані представником відділу ва місцевості, та передані ва зберiramuJ 
землевласнику (землекористувачу). Розміри та "dсцезваходжеВВJI земельної дimmки 
показані ва абрисі на звороті даного axry. 
Площа дimmки, ваданої В користуваlШJl на УАIОВах o,eвдu 
згідно земenьво-кадаctpової докумевтаціі складає 0,2000 n. 

Цей акт є пїдcraвою ДJШ прИЙВJ1Тl'JI рішеВВJI по фВІСТИЧВому кориcryваввю з HВC'I)'DВJIld 
оформnеВВJIМ документів, що посвiдчyJО1'Ь право власності або кориcryвaввJI земпею. Ап 
смадевиl в 2-х примірввхах. 

Предcraвник землевласвика 

(землекористувача) 

ПредставВИІС кп "Б]]ов;аРI![-зе~~:jіі:~~ 

Представник виковкому 

ТОВ "Освова" 

Представник Броварського 

Міського Biдцiny земельних ресурсів 

~~~!peВJ~oA.O 

.р;:.:::::::::::.:.._ НJIОВIJI:й д.с. 

М.А. 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДIJIЯНКИ 

д , 

• . ' 

-

-----------------------------~ 
1. від А до Б 

Опис ме)к: . ла) 
землі загального користувавви (вул. чорновО 

2. відБдоВ ТОВ "Основа" 
3. від В доГ 
4. відГ доА 

землі резервних територій м. Бровари ) 
землі загального користуваИЮІ (вул. козsцыcIl 

Абрис смала: Жукова І.Л. ~ 
/ 



АКТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

Мlс",о БРОІІОР" K"rtlC.HoIoMllc",L 
Дlll ",,,ся,,1 C.O.tlOlO рон)' "РІ!СІ" ."IСЛІ(ll 11 '.11І010 ''''СЛІІ. 

OpCIIДOAaBCQ": IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвсько' ОБЛАСТІ, IОРІІДІІчна особа за 
законодавство.! УкраіНІ!, ідеНТlfфікаціRНllR код за даНIВllІ ЄДРПОУ 26376375, ЮРllДІlЧllа адреС0: 
К1IЇВСЬка обл., м.БРОВВРIІ, вул.Гагарін" 15, в особі міського голови АНТОНЕНКА ВІКТОРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, JlКIIА діє на підставі ст. 42 3aKOlry Yкpaillll "Про "Іісцеве сDltfоврялуваllНJI в 
YкpaiHr', IІl!реdllЛlІ. а OpCIIAap: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДAЛЬНIСТIО 
nТОРГМАШЦЕНТР", ідеНТlfфікаціАниR код 34544406, IОРllдична особа за законодаВСТВО"1 
Yкpaillll, IOPIIAII'IHa адреса: 02081, м.Кнів, вул:3долБУllівська, буд.7-а, (cBiдouтвo про держаВlry 
реЄС1рацію IОРИДІІчноі особи серіі АО 1 Н!! 099761, видаllе держаВНJIМ реЄС1раТОрО"1 ДаРНlщькоі . 
раltонноі державної адміністраціі у М.КlІєві CBITellKO С.М., дата проведеННІ державноТ 
реЄС1рвціі 10.08.2006 року, номер заПІІСУ про державну реЄС1рацію 1 065 102 0000 007294), в 
особі ДlІректора БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, що мешкає за адресою: КllТВСЬка 
обnаCТJo, м.Мllpонівка, вул.Леніна, буд.88, кв.34, ІКІІА діє на підставі Cтa'JYI'Y 
ТОВ" ТОРГМАШЦЕНТР", зареєстрованого державtlll". реєстратором ДаРНIЩЬКОТ раАонноТ 
дер_авноТ адміністраціТ у М.Кllєві СВlтенко С.М. 10.08.2006 року за N!! 1 065 102 0000 007294 
"риііl,.1І в оренду земельну ділІНКУ nnощеJО 0,2000 га, за рахунок земель сільськогосподарського 
nPlDначенНJI - рімl, дnl розміщенНІ тогівелЬНD-офіСIIОГО цеН1рУ - землі КО"ІерціАного 
DIIКOPIICТ8HНJI, за адресою: КIIТВС: .. 1С8 область, "llсто БроваРll, по ВУЛlщl В.ЧОР'lовола. 

КвдвС1ровиR номер земельноТ дinlнки 32 10600000:00:015:0006. 

ЛldllllС" сторІ" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 

IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
киlвськоl ОБЛАСТІ, 

ідеНТІlфікацiRнJtft код за даНI!МН ЄДРПОУ 



ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

, Jllісто IiРО'''ри Kllr.c."or ОМllсті 
Л ВІІІОю 't!pf!CIUI d.i тиач' с.О.,.О.."О ро,,'1. 

ОРСllдодавClЦЬ: &РООАРСЬКА МІСЬКА РАДА Юllос І 
3DКDIIOДIIIICI1IO.. Yкpaillll, ідеlmlфікаUЇnllllП код 31 дallllMII СДРПОУ ~~~7 ОIiЛАCfI, lорll4llЧllІ особа ]8 

... liроааРII, a)'n.fanpllIIl, 15, D особі .,icLкaro ronoBII АНТОНЕНКА Blкт~~75, IOpll4lrllfl адреса: КIIЇIСЬІСВ 06n., 
niam8i c:r. 42 3D1COllУ YкpaїIII' "Про .,iCI(Cle еаМОВРВlIуааlll'В І Y"~ _ ." А ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 110'" діє ІІІ 

0pc:Jtдap: TOOAPIICТDO ] ОGJ\lЕЖЕIІОIО ОIДIJOВIДAJJ~;:~IС; OlIlIOro боку, та 
код 34544406, 10PIIДlI'IIIa особа 31 заКОI,ОIlIОCТnО., Yкpaї1I1I ,ор 10 .. ТОРГМАШЦЕ'ІТР", іДСlmlФіJCDuіПШIП 
б)'До 7-11, (свідоцтво про держаВllУ PCECТPII(iIO ІОРІІДІІЧІІ~Ї o~:::III:e ~CCI: 020.81, .I.КJIЇI, 8ул.3долбyt,і8СЬКIІ, 
рса:трlТОРО.' Даршщької plnOlllloi деРЖnОllОЇ Ід.lіllістраl(іf у ... КJlcBi t..';TC~~~ t~ 099761, allAallC дср.аВIШ.! 
рса:трlш1 10.08.2006 року, ІІомер 31nllCY про деРЖІВllУ pcccтpauilO І 065 102 0000' :;;9"l)OBCДCIIII~ ДСРЖОВI'ОI 
IiОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВІІЧА, що МСШКІС за ад ССОIO' КJ _ ' В. осоБІ ДI,pc~pa 
БУДо88, 1CD.34, ВIClIП діс 110 підcтuві СтаТУТУ ТОВ TOPГMAIJ~ЦEI .тр" ІІОСЬка оБЛIСТЬ •• І.МІ'РОШІКІ, вул • .лСlllllа, 
n. ..".. м. . .м" • 31PCCcтp08Dlloro ДерЖI81111.' РСС"""'ІТОРО.І 
W'PIIIIЦLКO. ра 011110. держаОllО' аllМЩIСТРІl(ll у .1.КJlcBi СВВТСІІКО СМ 10082006 N!! І _ ... 
007294, з apyroro боку, РIЗ0.' iMCllOOllli CТOPOIIII, " •• року ЗІ n 065 102 0000 

tJ/юIn. do6potJln",,,,; IlIf1diJlfltlltlЧи 1"'1 JIJtPIIXL'O' pтJ~1Ii ІІI1l ІІ0,ііі 114',"'",1, pt1IJ~"іючІ, 71Ifl11f1UIII CИtЙ.IIIIIII!ptI1JI ... 
DJllllііо.lІЛl!ІІі "'JnюplJ'CD." :J 'ІРІІ""СІІА'" '(ІІ'In."о..УІ ,,,,,.,,,,rнJo.Cnlllll, 11(0 fJffZJ'ЛlОЮІn' J'ltIIrnJI!/",/j ""'.,,, nptlllD'lUI' 

(mttpe..,II, , "'''lЛ''ІІ.'''' IІ(tЮn III!fJ;';O'OOlli IrptIIIO'''''IJ~, 11t11МІІ ,(1!Іі НloII/P npo nЮ"У: 

Лреtl"е", ДDln.ОРJ' 
І. ОРСll4одаDLЩЬ ,rїlUlo З ріШСIIIIВ.1 6рооарськаї .Ііської радІ І КJIЇ8CЬКOЇ 06nостї 8ід 26 ЛIIПIIR 2007 року 1& 396-24-

05 оо!ІРО ПРIIПІIІІClПIR права 1CDp11~DlIII. 3U'CnLIIIIMII дinRllкв.\lII, 1184DIIH. 8 орС11Д)' ЗCr.lCnЬІІIIХ дlпRIIOКo 1184D1111R У 
nocnRllC ICDpllcтyDDlIII. ЗС.lcnьноі ДIЛRIIIОI, HaдallllR ДОЗ80nів ІІІ 811roтoВnCIIII. 1'CJшlЧllоі ДOКYМlllrraцii по офор.аnСIllIІО 
"\,ВІІ ~IIC:ТYВDIIIIR 3смcnы�llftшш PIIICDМII IОрllдІlЧllllМ і фі311ЧІІІІМ особu, та 811CCCIIII. зміll до ріШСI" 6Р081РСЬКОЇ 
мIсысо� РІдІI" Ilадає. а ОРСII4I1Р nplln~lac в орС11Д)' TCPIIIIIOA' ІІа 5 (п'nть) рокІв зсІІ'cnы�)' дin.11JCy МОЩCJО 0,2000 ra 
31 рахунок земcnь .Ііськаї Poдll, ДIUI рmміlUСIIІІ •• 11ІПІ31ПI)' - зсr.cnі КO.lepuiRIIoro 8111CDpllCnUIIIR, ЗІ a.apCCOIO: KlliBCLsa: 
o6nlcn., .. 'Істо &Р080Р", 110 В)',/ІІlUі ЧlCll1l0ВІІ D раПОІІі 06'blloi ДОрО"1 (IIaдani - зсмcnы�І� дimtlllCD). 

КадвIЩJ081IR IIО.'ер ~'cnыІїї дin.IIКlI32 1060000000:055:0002. 
06'atnr Оpl!lІіl, 

2. В ОРClЩ)' персдаcnoсв зс.'cnы�І� дinlШка заranы�оIоo МОЩСIO 0,2000 nІ. 
3. На _Icnы�іпn дin.llці будівnі та СIIОр)'дll 8іДС)'ТІlі. 
4. 3c:мcnы�І� дUuulICD персдаcnoс. В ОрСнду БCl] будівcnь та споруд. 
'. НОРМlnШIID rpOW088 ouillICD 3Cr.1CnLlloi дinВНКlI ІІІ період будіDllllUТВI зriдно 811ТJ1I')' З ТСХІlіЧllОЇ ДОКУМСІIТDШЇ про 

IIOpMmlD1I)' Il'ОШ08У ouillкy зu'cnы�оіi дinRHКlI БРО8DРСIоКОro ~Iicькoro відділу зс.Icnы�ІІхx ресурсі8 8ід 27.08.2007 року 
1ё 04-3/13-3/1219 стан0811ТЬ 20 941 (ДВ8дЦRТlo nlенч ДСВ '.теот сорок ОдІIУ) rpl181110 ОО IСОпіАоlС. 

Нopr.I8nl8111 Il'0WOBI оuilllШ 3UICnLHOЇ дin.IIICII З дanl 34Dчі об'CICТD 8 сксnnyвтaціlO ЗМІО BIIТJlI')' 3 ТCXJnOnloi 
AOICyt4C11'18Uii про Ilop.lml811)' Il'0W08Y оціllJCy зс.'cnыlіi .11101 6P08DPCLКOro IIlicbКOro 8iддiny ХМСЛІоШIХ ресурсі8 8ід 
27.08.2007 року НІ! 04-3/13-3/1218 c:rDIIOBlrrL 104 706,00 (c:ro ЧОТІlр11 nlенчі сімсот шіc:n.) rpll8CIIL ОО JCOпіПоlС. 

6. 3смcnы�аa дimtlllCll, .ка ПcpcдllCl'loС. 8 ОРСІЩУ, ІІС .ІІЄ ІІсдonіків, ЩО мoжyn. ПСРСШICOд1lCD11I її сфсmI811О.1), 
DIDtOpllC'lllIIПО. 

ОрcидaдuсЦІо евідчlm., ЩО ЗraдDНІ зсмcnы�І� дin.llка ІІа IІ'О.IСlп nїДnllCDIOIR цьoro Дoroвop)' нікоМ)' UIWOr.t)'. 
ОРClIA)' ІІС 3ДIIНJI, ІІС прOдllНIІ, ІІС подар08D11D, illWI ... спс;собо., ІІС 8ШЧУЖСІlD, ІІС заc:raвnCll1І, під :шБОРОIІОIO (apClllТO~,) ІІІ: 
веребувau:, CYД080ro спор)' ЩОДО нсї, а ТDICOJIC пра8 у третіх осіб .к 8 .ІСЖІІХ, ТDIC і З8 .annWll УарВЇІІl1 ІІС мас. ІК внесок 
до CI'I1)'rнOro фО114)' 1ОрllДlІЧlПUC осіб ІІа ВИСССІІІ. 3C.ICnLIID дin.ІІICD ЗllDlCОдІrrLСІІ )' стані, П0811іC1l0 np11дlm1O.1)' ДIIR 
II1IDpIIC'lllUIR її З8 цUu.o81IМ ПРIDнаЧClUIRМ. 

7.1нwnx осо6nJшоcтcJI об'DmI ОРСІІДІІ, акі .'oжyr1o ВМIIІІ)'111118 орСІl4llі 8ЇД110СІааІ IIUIIЄo 
С",ро" dlr ДOlD.ору 

8. ЦсА Дoro8ip )'КІІадсІІО СТРОJCO.І 110 5 (п'вть) років З ДDnI nїДn11CD1II1R ЦIooro Доro8ОР)'· mCIIII 3DlCi1lЧІІІІІIR IЩJоку дії 
Jaora Дaroвop)' ОРЕНДАР .Іає nCрс8DЖ1IС право nOllOВnCIIIIR noro ІІІ 1І0811П строК. У цьоМ)' раі ОРЕНДАР П08111IС" ІІСІ 
nblllwc иЬк 1'8 2 (да8) .. іенці до зDКЇllЧСlll1ІІ строку діі цьc:ro Доro80Р)' mlcыІ080o П08ЇДО.llml OPEНДOДAВЦJI про 1"lір 
fIJJOДOlI1IIIml noro діlO. 

ПРІІ ВIlКОРIIСТ8lшl 'ВIМ"llаТ alnnlllCll 11038 цlnЬ081111 ПРllЗllаЧСlшпаl apCllдllp втрачає ПСРСDUШО ПР08а ІІа 
nOlIBВnCllnR даroввру opCIIДII. 

OPI!I·dllllllRlltnfl 
.9. ОРСІІДІID мата за 3СМCIUoII)' дiпRIIКY ІІІ період б)'дlВIIIIЦ'ІІІI ВІІОСIПЬСІІ OpIll~PCМ У .rpowolln формІ 8 

118ці01lDl1ы�іАR 8атоті УкраіlПI в С)'Іоlі 2094,10 (діі nlCllчі ДСВ'.IIОI:lO ЧОТ1IРII) rpllDlli 10 ICOnlRolC 110 рІК0 що CnUIOBlrrIo 10 
% <-m.) aiдc:onciB 8ід IIOpftllnlBlloT rpoшовоі оціlllClI ,CМCnLlloi AWIlIOI - 20 94I,~o rpI18~11L, "11І14111 мата ЗІ! 
-спloIlУ _ІІКУ 3 ДJmI _чі об'сln1l в СКСМyDтацllО 8110СIП1оCR OPCIUlDpa.1 У. rpОШ081П фОР·'1 8 IIDWollanLlllR вanJO'П 
~КРаТlnt 8 сумІ 10470,60 (ДCC:RТЬ nlСRЧ 'IOТ1'PIIc:ra сі.I4CClТ) rpIIBCII~ 60 КOdlnOIC ІІІ .рlКо що СІШ~С 10 " (дcClТlo) 
llACCmci8 від IIopMml8110i rpowoloi оціlllOl _ 104 706 rp118C1IL ОО КОПIПоКо зrїДІIО. ДО81д1С1114!! 207 ВI4 27.08.2007 pOIC)' 
ІIIIIDIIКО.IУ liроварськаі міської Paдll про 8113111ЧСІІІIR ОРСII4ІIОЇ nnВnI 3D зс.аcnы�уy ДIМIIКY. _ • 

10. ОбчllCnlllll1R Р03мір)' OPIIIlДlloi nnВnlза X.ICnLIII дімlllClI дcp3IIIIDlloT lбо КOMytlanLIIOI anlClIOC1l :ud"ClIIOC11oCl' 
~DlD"M іх UЇnЬOBOro ПРII3IIDЧСIUIR '1'1І косфіuiDJТЇ8 iIl4Cкcauii, 8113111ЧСІІІІХ 3DICOIIOдDDcmlOМ, 3D затверДИЩllМl1 
Кa6tlteraM МіlПIЩJів Yкpaillll ФОР.18МII, ЩО 38II08111010110Cl під чаа )'lCllIІдІІІІІIR або змlllll УМ08 дoro8OP)' ОРСII4ІI 'ІІІ 
IIpoдoJnalnlR 

--- ....... - ~-., .•. _~ .--.~. 
'BET'~lo 86580~ І .~"~-';" .:. . .І]... . .. iZiJ ; і. . .'іі ~. 
t : .,-•••• :~ : ••• .: •• " , ....... ~:;!!:' 



11.0pCllдlla мата 8110ClI'ПtCII ПО'1ІІ1І810'1ІІ :І ДІІН ПРllnlllПТЯ рlWСllІІП сссіі від 26.07.2007 року що",іСIІ'IIfО рі .... 
чDCrICIIМ11 а CPII 174,51 (сто cllllДccnт ,.Dt1lplI) I1'llВllі 51 кoninOK 110 період БУ.ІІіllllllЦтао та R сумі 872,55 (Birl":" 

cl.8 .. cCRТ .1181) "'11811і 55 копіпок пlспп ]До,.1 oO'rlml в сксnлуотаціlО, щоftlіСIЧIІО npOТRГOftl зо (ТРIШIUlТ1I) IC1UICI'''~PItIlТ 
- 'r І . ( )' б ..... 11' Дl118, IІІшryПllllХ за остаШI м ІСІШСІIДDРІІІІ'" .1111':'1 3ВI1110ГО IIOДВТlCOBOГO ftllCIUR C:'J УРВХУВВІІІІІ пдв ШnI'О 

псрерахуааllllR ІІа pmpaXYIllCOOlln PDX)'lIOK oРСllДОДВВЦІІ Н!! 33210811700005 УДК У KllїBCIIKin обла"і 'I.КII[.8, ~ 
зкпо 23571923,l\IФО 821018, OДCp'dC)'OO'1 -Іірооорськс ВДК, код ПрІІ:lІІО81СІІІІП 13050200. 

12. Передача ПРодукції 11I11aдDIIIIR nOCll)'r о РВХУ"ОК ОРСІІДІІОЇ МОТІІ ОФОРIІIЛІСТ1аСІ BiMOBiДI"''''11 1arra.11I. 

13. Ршмlр opCllдJloi ма111 псреГЛIIДDСТ1аСI У РlІЗі: 
_ зміШI )'aloa rDCnOдaploaolllll, передбаЧСlІІlХ ДОГОООРО.І; 
_ :lмІШI рстllрlа 3CMCnllllOrD подвтку, піДВllЩСlІІlІ ціll і таРllфів, ]ftlillll косфіціаniп іllдсксації. АIІ311I'1СIIІІ. 

31К01IDдIIDcтao"l; 
_ поriРШCl111R C'I'DIIY OPCIIД080l10i 3CМCnIolloT діЛІIІКlI ІІС ] ВІІІІІІ oРСIІДВРI. ЩО пі.llтверДЖСIІО .ІІОКУІоIСIІТВМIІ; 

- 8 іlІШІІХ ВIIПIUUCllXo псрсдбаЧClIІІХ заКОIIО.I. 
14. у pD3i IICBIICCCIIIII ОРСllДllоі MDТ11 У CТPOКlI, OIl]IIO'IClli lUlftl Догопоро,.., С'lрВDЛІСТ1аСІ ІІСІІІ У розмірі ПОЛ8іАltаі 

ставlСІl Н&У за КОЖШIП дcllll ПРОСТРОЧClIІIR Матежу IІССМОЧСllоі СУ.'" ]0 КОЖI"'n ДСІІЬ ПРОСТРО"СІІІ'ІІ. 
3'."0." O"Kop"cnrallll" 'е.І'М.ll0' tJlл""N" 

15. 30lCnlllla ДIмIIКD передаСТ1аса а ОРСІІД)' Дnl p03ft1ill1CIIIII .IВI'І1]IІIІУ. 
16. Цlльовс ПРI1311аЧСIIІІІ 3':"CnLIIOЇ .ІІіЛІIІКIІ- 3С"lnі кo,..cpuinlloгo Bllкop"CТDIIIII. 
17. У"10ВllзбсРСЖСIIIIR C'I'DIIY об'rкra OPCIIДl': 

• зберС_СIІІIR BepXllЬOro шору f1JYlI1Y та папіПШСIІІІІІ іIlШI.Х кор"СIIІІХ ВnICnlaoc:тcn 3':'Icnыlіi AЇnIIIll1'; 
• 3ВХІІСТ 3':'ICIILlloT дlnllllClI від :шБРУдlIСIIIII хіміЧIІІI.Ш та радіоаlm'ВIІIІ.Ш РСЧОВІІІ ... \ІІІ та lід іllШ", 

процесів руПl1)'ІІВlIIIR; 
• ОРЕНДАР ІІС •• ас права без офор"mСIІІIІ У BCТDIIORnClloftly 30KOlloдaBCТ1IO~' ПОрАпку з,..іIlIOIIП. цїnЬOBe 

ПРI13I1ВЧСIІIIR 3CfolCIIIIII0Ї РІІКЩ 
• ВЖllваlll1R заходів, псредбаЧСllІІХ ШІ.І ДОГОІОРО.І обо іllШIL' IІсобхідllllХ Дnl збсрСЖСIlfЦ зсмет.наі 

дlмlIКlI. 
У .. ,ОО" І С"'РОІі" n~Рt!dачl 'I!."М.ll0' tJIлІІІІN" о op~"tJy 

18. ПередаЧ0 3CfolCIILIIOi PIIКlI в opellД)' ]ДЇnСIІІОСТЬСІІ 3 ртро6nСlllllftI просln')' її lідаСДСIІІЦ. 
ПlдC'l1l8D1D рcnpо6пСlІІlІ просln')' відаедСIІІЦ ЗС.'СІІЬІІОЇ дїnlllКlI є: ріШС1ІІ11І Броварської .Ііськоі РIUUI KllilQКDЇ 

06nacn від 14 чер811R 2007 року N! 367-21-05 "Про ПРIlПllllСllІІ1 првав кор"СТУВІIІІIІ 3CftlCnLIIII"1II ДЇnIIlКDftIll, НlUllllIIIIII 
OPCllД)' 3CfolCllWnIX дlмllOICo передачу В nocтilblC ICOpllCТYВВIIНR 3CfoIСІІ.IІІI" дinlllOIC, HDдIUIIЦ Д03вапів НІ llIl'OТOUCIPII 
'І'СХІlіЧllоі ДОКУМСІ1ТІЩІ1 по ОфОРШClllllО права кoplICТYBaHIIR 3CftlCIILIIII"1II дїnlllКlI ЮрIШIIЧIІIІ.1 і фі:ПI'lllllftl особам 11 

аиccesПIR :ІМіІІ до рlШСlllIR &роворськоі міськоі РадІІ". 
ОРl'Dldзаціl рcnp06nСІІІЦ проСК1У відаСДСIІІЦ 3CfolCnLIIOЇ .IIЇn/lIIКlI і ВllтpаТ1I, ПОВ'13В1lі :І ШІ.І, noкnlUlllCl11oCl на 

OPCllдllpl. 
19.1lІШі УМОВІІ передачі 3CfolCnLIIOЇ дinlllКlI В ОрСІIД)' Biдcynli. 
20. ПеpCДllча 3cfolcnы�oii PIIКII OPCIIдllPIO ]ДЇnСIІІОСТЬСІІ піCnI дерЖll8110і реЄС1рвші цього ДоГОІОРУ за lІІС1ОІ4 П 

ПРIIПмВlПIR-псредачі. 
на nіастваl cт.2S ЗаКОI1)' УкраТІІІІ "Про OPCIIДY зеlllЛl" від 06.10.1998р 1tiI61-XIV opellДap У n'D11I1Cna_n 

арок nlелв держаВIIО' pecapaqir JIorooopy ОРСІІДІІ зеlllСЛLllОЇ дlлRllКlI дор-.каВIIОТ 060 KOII.YIIIUILIIBЇ Вnlcnom 
зв60а'Я38UIlП ІІІІДІІ'ПІ кonllO дoroaopy aianODiдllOlllY opral1)' держаВllОТ податк0ВОТ cnу.к6ll. 

3''''00'' nао911m"lR 'e.Jrел.ll0r dlлll"КIl • 
21. ШCIUI ПРІІІІІUІСІ .... діі ДoroBOPY OpClIдllP nOBcpnlc OpCIIДoдaвЦCBi 3c.'cnы�)' рику У стані, ІІС npDlDll1 

nopiBIIRllO 311 .... У 8ICOft1)' він одержав її в 0PClrцy. • 
OpcllДOДUeQJo У РlІЗі поriРШClIІЦ ICOpIICIIIIX вnoCnlDocтcn ОРСИДОВВlIОЇ 3СІоІСІІЬНОЇ PIIКlI, nOB'ODIIl1X b:PIiIICJIII 

іі &:IDII)', мас право ІІа віДWКОДУВВИIIR збl1Т1СЇв У РОЗ.lірі, ВІ13111'ІClІоftlу старОIl_III. Якщо стороН"1ІІ 111І ДIICIInt11" 
3roд11 про ро3.1ір aїДWкoдyllВI1111 Збlmdв. спІр ров'lІ3УСТЬCl У судово.,у порllдlC)'. 811 

22. ЗдіПClICllі ОРСllдllре.1 без 3roд11 0PCIIДOДUЦII Bllтpml IІа папlПШСlllЦ ОРСIIдОВВIIОЇ 3CfoICnLlloT _ІІІІ1, 
11CfolCDC111I8D 8ЇДOxpDllml ба звnодіаlПЦ ШКОДІІ ціп дimrиці, 110 niмRnucm. вlдwкoдyllВlIIIЮ. не 

23. ПапіnWСIПЦ CТDI1)' 3Cft1С11ьиоі ДWIIКII. ПРО8едс11і ОРСIIдllРCfoI за mlCЬMoaOlO 3І'одО1О 3 OPCIIДoдllllUCМ 3PlЛ1, 
niдnal'DlOlЬ аїДWкoдyllВИIПО. , 

24. ОРClUUlР мас право 118 8їдwкoдyвallllll збlmci8, 3DПодіаllllХ Yllаcnідок 11CB11КOIIВlIIIR oРСIШOДDВЦС" забао ..... 
передбачClUIХ QIIМ ДoroВOPOftl. 

361mca'lll aBUCIIIOТLCII: rfJ8OP'1 
ФIIICn1Чні alnpanr. ІКlIХ Opellдap 3831188 У зв' 1311)' 3 IICBllКOtlalll ... 1 або IIСIІВnСЖІlllftl BIlКOIID1I1IR.1 умов ~-IIIIIII 

OpcsIдOдDBЦCМ. а також Blnpml, lкі Орсндар :rдlnCHIIB вбо ПОВІІІІСІІ :rдil!Clllml Дnl ВЇДИОВnСІIІIR C8Dro nDPl"'-
права; 

Дох0ДІІ, lкі OPCIIдIIP міг бll рcanыІo O1pllftlDТ11 8 раі IIВnСЖІIОro 811КOllatlll/l OpCIIдOдIIDЦCfoI РІ0В Доroаару. 
15. P03ftIip ФIIICnIЧIUIХ 81lтpDТ OPClIдllPI ВI13l1ачаСТЬСІІllа пiдcnші дoкyr.IClIТDIILIIO пlдтaСРДЖСlІl1Х ДІІІПІІС. 

06J,1WteI,,1R (06"urOJlt~"'IR) rrcado о""ор"сmа"'1R 'rA,en.llar dlлllllКlІ ~ .. 
16. 3rlдtlo ВІІClІ0ВІ1)' N! 04-7110-3/553 від 05.09.1007 РОI1)' про I1DRBld об.IСЖСІIIЦ ІІа Bllкop"tmUlllR 3CfolMLtlDT ~ 

1118 I1DADCТЬCII в OPClrцy тов "ToprмoWЦCInP" &poBapcLкora 'IicbКOro BIддiny 3ICМCIILIIIIX ресурсІв. 301М"" РОІО 
ПОВІППІІ BllкopllCТDByвmlC. 3 ДQТpI."IDlIIIR.1 обоl'Uків 3CfoIЛСКОРIIcry&ачів. DCТDIIОВnClПIХ С'І1І11'ІІ 96.103,111 ~ 
lCDДeICCY YICpDЇIllIo СТ.,]5 3аICDІІУ УlСраїIЩ аПРО OICOPOIIY 3CftICIIL». заКОllOДDвcnа про OXOPOI1)' IIВВКOnIUUIUrDro nS:l IlIIItDPJ 
c:c;t'eдoB'nqa (код BlllCOpllcma'llll зс.Icnы�отT дlпallКlI - 1.10.5. (_ICnЬ ПРО.ІIICnОВОс:ті). зrlдtlО УХРВТtlСЬКОГО IfIIIIC Ф 
ЦUlЬOBDrD BllКOpllcrвlllIR 3CftICllLIQSX дinaIlOK) 

Правові 06.,an:IЩІ ІІа IIIkDpllCnUl111 ДDlIOЇ 3CftIen.lloT дinallК1I' 
1.1. 3.lllІа цinьoaoгo BllkDpllCТDIIIIR • 



1.3. ДcnpI"'IDJIIIII PC-AnI"IУ ВIIКОРIIС'І1ІIІIII1 3СМCn. Д/І8 О •• 
ПРIIC11Dа111 до allкopllC111111111 3CftICn.IIOi дїJIIIHlCI1 XOPOIIIII'" І еа~18рlІо-3IL~IІСІIІІХ 3011. 
ДОКУМСII1'ІІ, ЩО посаідчує право ІІа IІсі, 111 lIcp::':U·:ВnClIII1 11 меж в IIInypi (ІІа .llсцсвості), oдcpжDlUIІІ 
кодексу Yкpaillll). 3а ПОРУШСНІІІ 3СМCn.IІОro 3DК01I0 р ccтpaц~ ]8борОlllm.с:а (cт.cт.l2SiI26 3cмCnIoIIOro 
:lМIО :lаКОIІУ. дввства ВlПlIІІ особll IІССyn. 10РІІДІІЧlty BiдnoBiдanIollicть 

3riд110 IllClloaкy Управnіllllll містобудуаUllll1l11l а хіте _ • 
про aUutcдe11111 :lсмcnыlіi дinllllCll піл будіllllllЦТnО Р об' 1Пур1l. &роварсько, Мlськоі Рaдll N!! 855 від 27.07.2007 року 
o6мClCClnlll11l 06тnn:11II1 3С"IЛСКОРlІстуваllllll згіЛIlО КDlID any r.llстобуДУВIIІІIІІ, и"Icnыla lIЇJIII1I1CII мас .lіСТОб)'.аіВllі 
кп «�ipobaPIl-:lс.шсустрі"» (бe:lllрава заБУЛОВIІ)' C1pOBOro Mall)' 111 .ілnовідl'О до pO:lpOX)'lIкiB МАШ BIlКOIIВlIIIX 

- чсраОllі ліllіі вул, ЧlСІІЛоьа 111 Об'ї3110Ї дopOnl. 
27. Передача ВОРСІІДУ 3смcnыlіi лinlllllСІІ ІІС Є пілставОI • 

ІІІШІІХ ПJН1111рстіх осіб ІІа ШО ліЛІIІКУ. О МІ npllnllllCI"'1I або 3МІІІІІ оО.IСЖСIІ. (06nЖСІI.) 111 

28. Права ОРСIIЛОдІІВЦR, 
OPClIдOдllllCЦIo IІlає право: 

ІІІ"'; ПР"'" т" 0_ 'Ir,,,,,, сторlll 
- псрсвіра111 "inьовс BIIKOPIIC'l1lll1l1 3CMCnhlloi ліЛІIІIСІI. . , 

- достроково p031pBaТl' ДІІІІІ." доroвір У bllllDllКDX, ПСРCJlбаЧСlІlІХ 'ІІІІІІІІІМ заКОllодавCТDОМ Yкpaillll 111 ДllIІІI.1 
ДОI'OВОРОМі 

- wllllml РШ.lір ОрСllдІlОЇ маПІ У ВIlПDllКDX, псрcnбаЧСllІІХ ЧIlIlIlIlr.1 31КOlloдDВCТВOM Укр li І 
CWIDCТOPOIIIIIoO"IY,nOPIIJIКY бl:] ЗГОдl' ОРЕНДАII'яі а 1111, в lОМУ ЧIІCn В 

- all.IDI'D11I ВІД ОРЕНДАРЯ CBOCtlaclloro BIICCCIIIII ОРСllДllоі МІПІ. 
- BII.IDI'D11I від ОРЕНДАРЯ відwколуааlllll СУМІІ opellдlloi Mm'1 3 часу nplIRlllrml ріШСllІІІІ &РОВlРСЬКОТ міськоТ 

ратl ІIд 26 ЛIlПIlI 2007 року про lIaдal"'l 31ЩCnl,ІІОЇ ліЛlІlІКlI по піЛnllсаllll1 ДllIIOro ДоroIОРУ. 
29. ОбоВ'n1Cl1 0PCIIДOДIIBЦR, 

OpellдOдllllCЦIo зоБОВ'lІзаllllll: 

- перCJIDПI и.IcnыІy lIЇJIIIIIКY ОРЕНДАРЮ ]8 Лкror.1 ПРIlПМDНIIІІ-ПcpCдD'lіі 
- Пcpcдll111 U K~pllcтгsallllll 3CftlCnIoIIY ДЇn.IIКY У С11ІІlі, шо вілnо.ідас У,.ІО .... І ДllIIOro Доro.ОР)'і 
- ІІС UЧІІІІІІПІ lIln' ІІК1 б перСШ1COДЖDII1І ОРЕНДАРЕВІ IСОрш:туаВПIс:а ОРСIIдО.IIІОIO :JCr.ICnIoIIOIO ДЇnlIlICOlO. 
- noncpcдaml ОРЕНДАР'я про особпlluі вnaC11I.0CТЇ 18 IICJlDlliКlI :JCMCnIolloi ДЇnIlIlICl!, llкі • процссі 1і BI:КOPIICТВIIIIII 

M~ СПР"ЧIlIllI111 скonогі'lИО IІсбl:]ПСЧllі IІlcnіЛКlI дп. ловкім. Ібо ПрlDDССПI до погіРШCl1І1ІІ CТDJay Cllftloi 3С"ICn.IlОТ 
AUIIHICIL 

30. Права ОРСIIДllРI. 
OpellДllp 3СМCn.llоі діМlІlСІ1 lІ.ає првао: 

- D1pllftlD11l від ОРЕНДОДАВЦЯ 3CMCnhIIY ДЇnlllllеу У ICOpIlCТ)'llIIlIlI 3В Aкro •• ПРIІRМВIІIIІІ-ncpCJIDчіі 
- CllftlocтinllO roCnOlIaplOBI111 ІІа 3Сllші 3 lID1pIWВlIIIII рІО. дDИоro Доro.ОРУі 
- піспа 3ІІКЇIІЧСIІIIІІ строку, .10 ІКlIП було YICIIDдeIlO ДDlIIIA ДОI'O.ір, ОРЕНДЛР, У .IІПадку IІВnCЖJ'Оro BlIКOIIDJnlll 

06ов'II3Idв вїдnoBЇдlIO до )'ІІІОВ ДDI'Oro ДоroВОРУ, .'ІС 30 іIlШIL' piBIIIL~ р'о. перс.аа.с право ІІа nOIlOВnClnlll ДllIІОro 
Дoraвopy. 

- ОРЕНДАР, ІКІ'" Biдno.ЇдI.o до 30к0IIY може 11'811' У Вnlcllocтi ОРС'IдО.ОІау зсмcnь'ty дїJIIIllIC)', .'ІС псрсвaan'С право 
НІ прцбlllПlll 1і У вnaCl.icть у раі продажу цісї 3cftIcnыlii дinnlllCl!, ]8 УМОВІ!, ШО 8іll СМІЧУЄ ціlау, 31 llСОІО BOlla 
nPoдae:l'loCll, а У раї продажу ІІа КOllкypci (аукціоні) - BКWO Поro nPОП03ltцil є рl81totо 3 ПРОП03I1WОО, аа є IшRбinЬШОІО 
Ь 3Dnp0nollOBDJlltx учаСІIІІКlll\lІІlСОlІКУРСУ (аукціону). 

OpClIДIIP має ТIItC01IC псреаllЖJlС право ІІІ ВІІКУП opCIlДoaIНoi ДЇnBIIICII 8 рll3i npIIRIIR1ТJI11IКOra рlшеШIR 0pClIдOдDВЦC.I. 
31. OpClIДIIP :JCftICnLlloi дinIIНКlI зобоВ'1І3ІНIlП: 

- lauuшl111 ОРЕНДОДАВЦЮ MOXCIUIDicть здіRсtuO.D111 КОlnponь ]8 DllІСОрllCТDJПWl3СМCnWІОТ дiullКlli 
- ВlІІСорllСТОвyDDПI 3cмcnыау дїМІIІС)' 30 ц!пЬО811.1 ПРIDначсtlllll.lі 
- С80tч8Сtlо сnnaЧУВ8111 opcндtIY ПnIl1)'i , 
- не доnyctaml хі .. іЧІІОro ЧІІ буДL-llкоra ЇIIWOro забруДtlеlll1R 3Cftшіі 
- nlдтpltМyIIIIТIl :Jcr.IcnыІy дinRlIIC)' В IIВnCXCI.OMY Сlllі18РtlО"У СТВІІІ; 
- у п'lІ11lДС1lll1t11 строк пісп. дcpжDllllоі pcccтpвwi ДDI.oro Доroаору ОРClIдІI 3cмcnыІіi РІІІСІІ ІІDlIDПI копі,о 

дol'UaDpy .ЇДn08ідаIОИУ оргаlау ДСРЖIUIllОТ Пoдll11C080і c:nyж6l1і 
1'І0и" oun"'1UJ8tm1 'II""(f!II'1R ,,1iD no",,,oWltel,1UI 06'aun" 0JМI"и чи 11tm1 ""cп.Ull .. 

32. РII3I1К ВIІПD.QICOаоro 31111ЩClIІ .. або ПОШІСОДХІСШІІІ об'CICТD Opcllдll ЧІІ Поro чаС11IШI IІссе OPCllдDP. 
Cnrpиy80ll1U1 06'DUI'" 0JМI"и • 

33. 3riдt.0 3 Ц1IМ доroВОРО.1 об'ост OPCllдI1 може БУПI 31СІРlUCоаВlIІІ" ІШ асс. пеРІОД діі цьoro Aoro.opy за 
Сіааа"IR'" OpCllДllp •• 

34. CтpaxyaIIIlI8 об'Dn'D opCl1дI1 здіПClIІОС opellдDP., • 
35. СтаРОІПl ДО .. ОВІШІІСІІ про Щ що у раl 1IC8ll1OlIatlllll C80ro обо.1І3КУ cтopDtlOIO,.кa повш".а 3ПдІ10 :І 

IU... дoroDDpO" застрахува111 06'ocr ОРСllдІl, дpyra сторона .. оже 31СІРllX)'llDП1 Roro І BI"'IDrDТI' вlдwtcOД)'ВВlПIll Вlnpат 
ІІІ ClpIlX)'8В1I1II. 

~"'ll" plО8 ДDlD80Рl' IIpUnUllf!IIIIR іІtmI .lr 
36. 3.IЇlla У.lоа AOro80PY здіПсшоmс:а у n1lCL.1081n форr.lі 31 В31ОІІІО'О 31'ОдО10 сторін. 

У раl lІедос:аn.СШIR 3roд11 щодо У"ОВ Aoro.opy спІр роза'nУm.c:. У СУДО.О"ІУ ПОрlІДІС)'· 
37.дil Дoro.oPY ПР"ПIНRm.сн у раl: 

- 3акіlІЧClІІIR строку, ІІІ IlIОIА Поro було YIC/IDдCHOi 
ПРllДБDJlІ1ІІ OPCIIДIIPC.I 3С.ICn.llоі дiutlКlI У Вn8CIIICТЬi 
ВIIІС)'Пу зсмClUttlоі д1м1l1Cl1 Д/ІІІ суспlnьtn.х потреб або ПРIl"УСО.Оro 8lдЧyжetПIR 3CftICn.1l0i дlnalllCll 3 МО11I.I. 

cycnшыlіi llсобxfдt.ості • ПОРRдlC)', BCТDJ.oВnCIIOMY 3DКOtlor.l; 
- особtl-ОРClIдllр8 • 

• ilWltlx m 

.............. , ..... , . " _._rr'f1 
: ЕТ 'N В" 507' 'У::'( ~~""'~ 2 .. ,: ~.\.~ ~~, < ~;~1 



3ВоДів ДОI'ОВОРУ ПРIIПIIIIRЄl'ЬСI UIJUIХОМ nOI'O розіРlаllНR за: 
838аІНОІО Зl'Одою cтopillї 

- рішеlllllаl CYIIY ІІа DllMOry OДlliєi із сторіІІ унаcnідок IICOllКOHaHIIR дpyrolo CТOPOIIOIO 060B'nXЇ 
ДОl'Овором, та Вllаcnідок DIШD,lUCODОГО 31111ЩСІІІІR, ПОWКОд1l.1:IІІIR opellДOBalloi зсмenыlіi 4ЇmIm:' ~ 
перешкоджає іі 811корllCТDНIІЮ, D 'I'DКOЖ 3 іНШl1Х піДC11lD. 1113118чеНltх заКОllоt.l. .. .. lCJaIIiI 

39. РозіРD81111R ДОl'Овору ОреНДІІ землі D OДlIOCТOPOIIHIoOMY ПОРRДКУ дonycкacn.cl: 
YMODOIO розіРDIІІU~ ~oro ДOI'O~opy 8 OдllOCТOPOllllLOMY ПОРlдКУ с IICIllKOHallllR OpCllnapeм п.9, п.IО n.lI . 

DIIКOpIlC1'DlIIIR зе.ICnЬНОI ДUlRНКН за ЦШЬ0811М ПРI13I1DЧСIІІIRМ. ' І t 
40. Перехід проо вnосносП 110 OPCIIД080llY 3СМСЛЬІІУ ninlllКY до другої осоБІІ, а також PeoprDIli_ ~ 

особll-орендаРR ІІС є підставОIО ДІІН 3Millll ~IOB або розіР8ВНІІR ДОГОВОРУ. 
Віf)nо.іt}алt"lcn.t сторІ" :JO III!f1UHOIIOIIIIR ,,60 ІІеllОЛDICllе .UHOIIOIIIIR ДfRfIIО" 

41.3а IIСDIlКОНIIIПIJI або I'СIIВnСЖИС 81IКOII01IJIR ДОГОВОРУ СТОРОIIJІ JlССУТЬ відповіЛВnWlість вiдnоaUuю.ао2IIIIIIJІ 
ЦЬОI'О ДОI'ОВОРУ. 

42.CтopOIIII, вкв ПОРYWІШО зоБОD'R3111I11R. 3DілЬІІRcn.СR оід BiДnOBiдanЬHOcтi, ІКЩО ВОІІІ ДОВсдс, що QellClp)1IIaD 
CТDIIOCI ІІС 3 її 810111. 

Лр"ні",се.і nоло~ееllllR 
43.цen Aorooip IІ0бllРОС ЧlПlllоm піcnи niДnllcalll .. сторонам" та noro дср_аВllоі pCCc:rpaцiї. 

Цеп Дoro8ip yкnaдellO У ЧOТlфЬОХ nplll8lipllllKDX, що М8ІОТЬ однакову 10РІІДІІЧІІУ CISnY, Oдll" 3 lJOJX 1IIUIIIIII1aJ 
ПР"ІО'ПIОro IІ0000ріусо GpODBPCIoКOro MicIoKOro IІ0000ріanыlгоo округу БВ3ItР Н.М. 3D aдpccoto: KIIЇICUII _ 
м.БР08ВР11o буn. Незanежноm. буД. 7. ДРУПIЯ - о 0PCIIД0дD8ЦН. третіА - в ОРСІIЛDР'. ЧeтDер11d1 - І DpJ1IIi.-.... 
noro дepDDнy решrpоціlО - GpOBBPCIoКOt.ty lідділі Держввноro 3еАlenьного КадаСТРУ. 

HeBiд'DIHIIr.111 чаС'Пlllвr.ПI дoroBOPY є: 
nnl1ll вбо схемв зet.lenы�оіi oIinRJllOl; 
1CIUUIC1p0811n nnон 3et.ICnIolloi дinнНlOI 3 віАоБРIDКСНIUlМ обмежень (oбтRжень) уіі lIIКОРIІС'ПІІІІІI1D 11:188І 

земem.Н11Х cepoi-.yrio; 
акт 1113І10ЧCl1lUl меж земem.ноі РНІОІ в IIInypi (кв r.licueвom); 
ІІКІ' I�pIIRMI1�IIIR-перс:дачі об'onu ореНДІІ; 
проeкr IЇДJCДCНlIR зсмcnьноі ДЇnIlНlUI. 

OPEНД0д.4BEЦh: 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Ю!lвськоУ 

oВJIACТI, 
iдelmlфікaцilbusП код зв дaНllМIІ єдрпоу 26376375, 

1Ор11Д11Ч1Ш адреса: 1<ІіівСІо1Са обnоcn.. м.іроваРIІ, 



КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
32106000000.0:055: О 00.& 

А 

ОПИС МЕЖ' 
В!А А до Б - землі заг.~ориC'J)'В.(вул. Чкanова) 
В!Д G до В - землі резервних територіJi м.Бровари 
ВІД В до А -землі звг.користув.(об'їзна дорога) 

:а 

Е1\сnлікauія 3ЄАfельнux угідь ФОРА,Q 6-3еАl. 
Забудовані землі r--

н! 
Власники землі 

pцq 
земnекористуввчіта Шифр 

УТ.Ч. 

землі державно~ рвд'ка Заranьна всьоro зеМЛІ 

власності не надані 
МОЩІ 

KO~lepцiA-
HOro 

у власність або ВlIКОРIIСТ. 

t--,.:.. KOPIIC1Y1SaHIUI 

~ G В 2 34 42 

3.11 10В " Торгмашцентр" S2 0.2000 0.2000 0.2000 

'---

cnuda Аркушів 

х 1 

кп ~роІ.рll-3cмncyvrpіn'' 

.. 

МіРIШО 

1: 1000 



АКТ 
про в&mIПО8JIеRRSl па J\lісцевості та ПОГо~кеllnИ ЗОDІ~"'-.". .. 

aA&UADOI AIC"dQ ЗеАleJlЬUОI ДШJIВICU 

ТОВ "ТОРZJffашценn,р" 

.. 08" серПWI 2007р. 
м.Бровари 

Ми. вижчепідписав~, представник комунального підприємства Броварської міської 
рвди "Бровари-землеУСТРІЙ", директор ЯлОВ.lіі д.с. 

І приcyrвоcri землевласmmв (землекористувачів): в особі дирекmpa ТОВ "Toprмamцeвтp" 
ло. Босевка 

lІсу .. ЬкнихземnеВІІ~ників (зеМJIекористув~чів): ЗеАІЛЇ заг. корпетуваНDR (вул. Чкалова), ЗеАІЛЇ 
расрвlІПХ терmорій М. Бровари, ЗС&Шlзагальuого КОРUС'І)'Ваввп (об'iJна дорога) 

ПРеДС11ІВВИІСіВ виконкому Гордієвко т.в. 

предC'1'llВllИlCa Броварського міського відцілу земельних ресурсів Шокуп МАО 
що пред'JlВИЛИ свої поввоважеВВJI, провели встановлеННJI ва місцевості та ПОГОДZCННJI 
зоввіDIНЬої межі земельвої дimппcи ТОВ "ТОРZIIrаIlЩЄЛnlР" 
що зваходитьCJI за адресою М. Бровари вул. Чкалова 
Зазначені межі ва місцевості проходRТЬ ПО межовим знакам вcraвовлевоro зразка 

ніпих претензій при встановленні З0ввimиьоі межі ве ЗlUПШево. Межі погоджені і ве 
ВВICJIИКaЮть спірних питань. Межові знаки, JIКИМИ звхріплева земельва дimmкa в кількості 
4 ШТ. показані представником відділу ва місцевості, та передвві ва зберirВВВJI 
землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезваходжеВВJI земельної дimппcи 
ПОl83аві ва абрисі ва звороті даного акту. 
IІпоща дimппcи, В8ДВВоі в користув8ВВJI ва у&IОВах оревдо 
зriдво земепьнО-квдас1Рової документації СКЛВДІЄ 0,2000 n. 

Цей акт є підставою ДJJJI прИЙВJ1ТПl рішeвRJI ПО ф~ому користувВDВlO З В8C'l')'ПIIИМ 
ОфОрмлеНIUIМ документів, що посвідчують право власноС'П або КОРИСТУВIIIDIJI земпею. Ап 
CJOIaдеВИі в 2-х примірниках. 

Представник землевласника 
(землекОРИC'l')'Вача) 

Представник Броварського 
Міського відділу земельних ресурсів 

~~~;::::~ІІок;ув М.А. 
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Опис меж: 1JIC8J10sa) 

1. від А до Б землі загального користуваввя (вул. 
2. від Б до В землі резервних територій м. БРОВ~?~а p'opora 
3. від В до А землі зaraльиого KOP~CТYВ~ (об ІЗ 

Абрис емма: Жукова І.Л. ~ 
" 



АКТ 

про перенесення в натуру зовнішньоі межі земельноі дшввкв 

тов "ТОРlJllашцеНIllР" 

"08" сеР"ІUI 2001 р. 

Ми, нижчепідписані, представник КllI&Бровари~зeмnеустрій" Броварської міської ради. 

в присутності представника: Че"Jlсе""о в.м. 

в присутності директора тов "ТОРZIf,а"щеUlllР" А.О. Босеllllа 
Представника виконкому ropdieнllo т.в. 
дUо'li на підставі дозволу виконкому N! 273 
ради вародних депyrатів від 24 JJИстопада 1992 року 
НаЧaJlЬВИК відділу земCJlЬНИХ ресурсів ШОIlJl" М-А. 
перенесли в ватуру межі земельної дimппcи згідно кадастрового плаву 

місце розтamyвaнвJI земCJlЬНОЇ ділянки ЛІ. Вро.ар" qл. ЧllllЛо.а 
згідво рішеВНJI Броварської міської ради ом .ід 361-11-05 14 'І.811R 100"/ pOIlJl 

Межові ЗНВХИ 4 шт. Передані в натурі представнику звмовника, ва вого і l18XJ18ДeBO 
відповідвльвість за іх збережеВВJI. 

Розміри та місцезваходжеВВJI межових ЗНaJCЇв земельвої дiшпucи показані ва абрисах. 
Цей вrr є підставою ДJJJI приiburrrJl рішеВJIJI по ф8IC'l'И'Dlому користуввввю. 

Arr CXJI8Девий в двох DJ)llМ1t _~~~ 

Предствввих ЗeNrJIеJlIJI&С:ВИJtl 
(землекористувача ) 

Представвих кп "Бровари
землеустрій" 

Представвих ВИХОВІСому 

Предствввик Броварськоro 
міського відділу земельних 
ресурсів 
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АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJIЯIПcи 
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Qписмеж: 

1. від А до Б землі загального ІСористув8ШDI (вул. Ч:кaJIова) 
2. від Б до В ,землі резервних територій м. Бровари га 
3. від В до А землі з~вого ІСорисТ)?5aввJI, (об'їзна дор0 . ' 

Абрис CIOIВJIa: Жукова І.Л. ~ 



АКТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДА ЧІ 

МіСІІІО Бро.ар" K"r'C6Hor 06лаСІІІL 
д.1 "'"СЛІ,І C6Q.llOla POIt)' .ереСІIR ",IСЯ1fR" 'лlllОIО ""сла. 

ОР&ШДОДDВСЦЬ: БРОВАР~ЬІ(А ~I~ЬKA РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ, IОР'lДІlЧна особа за 
законодавством УкраїНlt, IДСlrrllФlкаll.lПНIlП код за АВНІІМІІ ЄДРПОУ 26376375, ЮрllДІlЧна IIJIреса: 
КlIЇВСЬка обл., м.БроваРlf, вул.ГагаРlllа, 15, в особі міського ГОЛООІІ АНТОНЕНКА ВІКТОРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ІКІІА діє на підстаоі ст. 42 Закону УкраїНIІ "Про місцеве caMoopJJAYllallНR о 
Украіні", ІІереdола, а OpCIIAap: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОІО ВIДПОВIДAЛЬНIСТIО 
.. тОРГМАШЦЕНТР", ідеНТllфікаціПНIlП код 34544406, IОрlШllчна особа за заКОI.одаВСТ80М 
УкраіНll, ЮР.IДIІчна адреса: 02081, м.КIІЇВ, вул.ЗДОЛбунівська, буд.7-а, (соідоцтво про дер)каВI'У 
реєстраціЮ 10РІІДІІЧНОЇ особll серії АО І НІ 099761, ВllдаllС державним реєстратором Дарн,щької 
районної держаоної адміністрації у М.КlІєві CORТCIIKO С.М., дата проведеl.НІ державної 
реєстрації 10.08.2006 року, номер запису про державну реЄС1раціlО І 065 102 0000 007294), в 
особі ДІІректора БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, шо мешкає за IIJIреСОIО: КlIЇBCЬКD 
оБJlасть, м.Мllронівка, вул.Леніна, буд.88, кв.34, ІКIIП діє на підставі Статуту 
ТОВ .. ТОРГМАШЦЕНТР", зареєстрованого держаВНIІ"1 реєстратором Дарн,щької раПОНIІОЇ 
аеРЖDВноі адміністрації у м.Кliєві СВJlтенко С.М. 10.08.2006 року за НІ І 065 102 0000 007294 
np"iil'" в оренду земельну діЛRНКУ мошею 0,2000 rD, за рахунОК земель міської PIIJIII, дІІІ 
розмішеllНR магазину - землі комерціАного ВІІКОРИCТDННJI, за IIJIресою: Киівсьrca область, I\lіето 
ІіРОВВР'I, по ВУЛlщі Чкалова в роПо •• Ї Об'i:Jllоі ДОрОПI. 

КuaстровиП номер земельної ДШRНКІ132 1060000000:055:0002 

Пl'""с" сп.орlll 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

tiPOBAPCLКA МІСЬКА РАДА ТОВАРИСТВО 3 ОSМЕЖЕНОІО 
КИlвськоl OSJIACTI, ВIДПОВIДAJlЬНIСТIO "ТОРГМАШЦЕНТР", 

ідеНТИфікацiRниП код за даними єдрпоу ідеНТІlфікаціЯНldt код 34544406, ЮРІІДllЧна особа 
26376375 ю на lШРесв:.l<u.ївська за законодввством України, ~РИAllчна IIJIреса: 
область, ;'.:P=I~- ~rri5iRща:l'5. 02081, м.Кllів, ВУJl.3долБУНIВСЬКа, буд.7-а 
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

, ~/ICII!o,/i~O'IIPU KUr'C6ItOr 06n"ClnJ _ 
n IInrlllO ''11«:11. ,)., mиОІ',1 с60."о;;, РО")'. 

ОРСllдода8СЦЬ: GPODAPCLKA MICLICA РАДА КlIIBCLKOI ОIiJlАСТІ 
3IID1loдIIIIC'lDOM YКPIЇIII., ЇДСlmlФікаціnlllln код 18 даllllМIІ ЄДРПОУ 2637637. ' IОРІІДІІЧllак ~co6a :ІІІ 

~ І І S б·· .. , 1Ор'1ДІ1Ч11І IIIJPCCI: IІІВСloка оСіп • 
.. .!ipOaapll, 8Уn.1 апр 110, _' ~ ОСО І. M,cLкoro ronоаlІ АНТОНЕНКА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВичл, _1CI.n дlс 'I~ 
niдl:lPl СТ. 42 Закоll)' Украlll" Про ~I,cцcac CIMOBPllдyDlllII1I D YICpIIЇllj" 1 oдJIOro 60 

0pa1дllJE TOOAPIICТDO ] ОGМЕЖЕІІОІО ВlДпо~щ,\JILIIJ(:;'IО "TOP~A~IЦEIITP", іДСІІТІlфікацlRIIlln 
код 34S44406, IОР"ДIЧllа особа 11 11KOllonaRCТIIO\l УrcplШIІ IОРIІIlIІ'IІІI" "РССІ· 0208 І К - '!І б І 

( 
І. .' -., М. 11І0, o)'n.~дon )'11 ас.ко, 

буд.1-0, СВІДОЦТВО про дсржаОIlУ рсєстращ.о IОРІІllІІЧllоі особll ссріі АОІ НІ! 099761 allдDIIC Дср .... "'I.1 
pccC1J!aтopo., ДаРШIЦLкоі plnOllllOЇ IIсржаыlіi аllміllіСТРI'lіі )' м.Кllєаі СПIl1еIlIСО С.М., дота ~poaCДCIIIIII дсрхсаlllоі 
pCCC1Jlluii 10.08.2006 року, "омер 1аПIlС)' про дсржаПIlУ pCCCТPlQilO І 06, 102 0000 007294), в осоБІ ДJlpCктopl 
ІіОСВНКА АНДРІЯ ~ЛЕК~ЛІІД~ОD"ЧЛ, ЩО АІСШКІС 10 ІДРССО,О: КIІЇІСІока облlCТlo, .1.МIIРОlllака, ayn'nCllilla, 
буд.II, ІСІ.34, _"'ІІІ д!с 110 ПІДстав. C~~ :'00" ТОР~АШЦF.НТР", 11PCCCТPODDlIOro держаОIlIl.1 рса:тратором 
ДаРIПlцькоі РlnОIШО. держаnllоі аД'lІІl1страЦIІ у М.КlltIIl СОnСIІКО С.М. 10.08.2006 року 10 N! І 06S 102 0000 
001294,1 APyroro боку, РІ10М іМСllопаllі CTOPOIIII, 

tJlНRи io6pooin6llO' 'upIiJ'tltllfJ'II' npt' Jdt/potJD.'1J' pt1JJ~"I"", lІаliil na,,~ptDJ'МiItнt JlIIIЧfIUIІІ adkdlO, IItIIItp'11JI,WI 
IIJІІ"Йо.'IЛI1JІ' ІІonшplJ'С'А" J IIp1tnllcn."U ,(u.lл"ІІtND JIIК/JlltJtJtmcn .... що pt!Z1IIItIIIIm6}ItIItЮt!JUll1 ІІI1."" trpfМO.",II 

(JfJIfPI!A,n, J OI,,,o..'tU'" щotЮ III!dliit:llocnrl """,nЧІІ,,,),)'ItIIIІ/ІU 1(8; tJoloIlp nPO"",1С 

Преtb,е"'Д0l080РУ 
І. 0pCnДOДIBCЦЬ 1МДІІ0 1 ріШСlІllІІМ БроваРСlокоі .,ісIоКОЇ РIllU' К"іаСlокоі обпlcтf аід 26 nlmllll 2007 рокуМ 396-24-

о, ..про ПРllm11l1:И11ІІ правІ кор"стуваllНА 1СМCn'IШ.'" діпlllllr_ш, 1І1IlIII1ІІ1ІІ а оренду 1CМCnlollllX діпІІlІОIC, І'IUUIІІІІІІ У 
постіnllС КОРlІІпУІІDlllІІІ 1СМCn'llоі дімlllO', "адаІ"lІІ ДО1вonіа ІІІ n.IrOТOВnCIIIIII ТСХІlіЧllоі докyr.IСlmщii по офор.тСIIІПО 
npua ICDpIlCl)'llDlIIIII :к:мcJIыІІ.ІІІ дinllllКРШ ІОР'ІДІ'ЧІІІІМ і фі1"'IІП'М особам та ВIІCCClIІIІІ змІIІ до рlшСІ" Ііроаарсысої 
мІCltlCOі Рaдll" lІадас, І OPCIIДDP ПРIІIІ&,ас а ОРС'1lI)' тepallllO&1 110 5 (n'nть) POrdB 1а,Cn.IІУ діmшку ПnОЩClО 0,2000 ra, 
31 РІІХУІ'ОІС :lСМCn' ciпlrCLКOrocnoдopc.кoro "рІІ111IЧСIІ". - piдmr, дlllІ РО.lіЩСIIІIІІ ЦClI1pУ д01aїJuuI - х.тl КOII.epцfnHoro 
IIIIIDpIlC'lDllНJl, 11 адрссо.о: KlliBCIoКD 06лDCТL, &,1&:'1'0 !іровар", 110 тeplrropli 11 чсрm ICDIIртапу OnlllnlncLICIID, ЗІІІІХ 
0,0095 ra -:JeМJIi оБМСЖlшоro BIlКOP"CТDIIНII- іlІЖСllерlllln КDp'lдop .,среж IСОМУІ.іющіn (1І1ІдІІ/ІЇ - 1cмcnы�І niтllla). 

Кaдac:rpOBIIR IIОМер :lС.ICnІоноі дin_""'132 1060000000:053:0002. 
06'0lII1 op8Idu 

2. О ОрClЩ)' персдаcn.СIІ 1C.'CnЬHI дinallкa 3Dran.IlO.O МОЩСІО 0,2000 nІ. 
3. нa1e.Icnыlnn дinalщі будімі та СПОРУДІ' 8ідсутні. 
4. 3cмcnыID дinalrкa псредас:тьСА в OPCII~ 6С1 будівмlо та СПОРУд0 • 
s. Hopllml8НD rpowona Oцillкa 1с.,cn,"оі дiмlllOl ІІІ період 6yдiallllЦ11la 1rfдt.O 8.тl)' 1 ТСХІІІЧllоі доlСУМClmщii про 

aopumlDll)' rpOWOBY oцillКY 1cIoIcnыІїї дімНIО' БРОВlРСЬКОro .!icькoro BiJudпy x.'M~"11X рссурсlв lід 21.08.2001 року 
1& 04-3/13-3/1220 mulOBDТL S6 600,00 (п'ПДССІІТ шість 'П'СА'І ш'cтc.m ) ,rpll8C1l. оо КOnlno,,: • 

НopMmlllll1 rpowo_ oцilllCD 1СІоІCIIJollоі дімІІІСІ' 1 дaтll ]ДІ'І' об oma а С~fШYIIТDU!IО .ЗnДJIО Вlтl)' 1 ТСХІ~IЧIlОТ 
дl)ltyIoIeиraцii про IlормmlВИУ rpOWOBY оціllКУ хмenыlіi дinlllllO' Броаарськоro M'CLlCDro IІIдД111)' 1CМ~'1II1X ресурClО віл 
27.08.2007 року 1ё 04-3/13-3/1221 CТDIIOBIIТIo 283000,00 (двісті Blciмдecnтp" 'ПICllчі) rp'I8C111o ОО ICOnlnOIr. 

6. 3cмcnы�І� дlдaНЦ ІІа псрсдастьСА в ОРI:.ЩУ, ІІІ: мас шщonіхїв, ЩО l'oжyrL перешlCOJUКD11l П СфClCl'lI8IICW)' 
8П11Dp1lCIDIUIІО. Д нf • 

0pCIIдOДIUICЦL саlдчJlТІо що 1raдD11a :lсаlCnIoIlI дinRllКІ ІІІ МОІIClП" niдrlllCDIIII8 ЦIooro Oro8OPY КОМУ InWа.1)' о 
орсащу нс 1дIU10, ІІС ПРОДІІІІ': ІІІ: ПОДОРОВІІID, illWlI •• способоllllС вїД'ІуЖСІlо, ІІС ЗІCl'll8llCllо, піл 1аборОll0l0 (apeurroМ) 110 n........ - У третіХ осіб ІІІС в •• CIIDX, так І 11 МCЖlDUI УкраіІІІ. І'С мас, ІІК 8ІIССОК 
--r''V''811:, CYДOIOro спору щодо ІІСІ, В ТІІКО1К прu. CТDIli n08Himo прllдll11lCW)' ДІІІІ 
ДІ) CIII'Iyn,oro фОIЩУ 10РІІДІІЧНІІХ осІб 110 ОIlСССIІI. 3емCnlolll ДUlIІИICD :l1І1.'~oдJnиa У , 
"UCOPIICIUUII іі 38 цUn.oBIIМ ПРII1fIIЧСIІ"'М. 

7 .ІІIIUIІХ особпll8ОСТСn об'ama ОРClIДІI, llкі MOJIC)'ТIt ІІМІІII)'1ІI НІ ОРСІІДІІІ відІlОCllІ1ІІ немаl:. • 

cnrl!"" ,)" дfRl!'ОРУ цьoro Aoroaopy. mC:nIl :JIIIIiIIЧClIІIІІ c:rp0lC)' Дll 
&ао 8.ДoЦen Дoroвip )'К/ІIWDІО c:rpOКOM ІІІ S (п'lIТIt) роКІВ З, да'П~::.~~:.n CnPОIС. У цьому раі ОРЕНдАР ПОВ'ОІСІІ но 

ro roaopУ ОРВНДАР мас lIcpeвUCI'C право nOIlOВnOIIIIII iдaмlml OPВНДOДAВЦJI про "llр 
nbniІІІе 111.1'12 (ДВІ) мlс:аці ДО 1IUCЇНЧClІІІІІ c:rpoкy діі цьoro Доroвору т'СЬМОІО по-

lIJICWJa"ml noro дUo. пачеUП8 .. ' арепдар snpa •• c пеРС"'IС ар.ва 110 
ПРІІ BUКOPIICТDlllli ЗСIlICn.UОТ дlll8111С11 ІІС 10 цlllLаОIЩ npll1 

UDbOlUlellUU noraoopy ОРСІІДІІ. 
OP'IIdllllllll;::.Ц'I1III 8І1ОСІ11ЬСІІ ОрСllдllрСМ У rpowoain формІ о 

1ІІІІ&І 9. ОРClIДІII ПnIrrD 11 1С.ICnLlI)' дlмllКY ІІІ перІод ~y. шlстдecn) rpIШСIІ. ОО lCOulnoK 118 рlк, що cmllloallТlo 
І OIIlR'''їR 8DIIIOn Yкpailnl В суаll S 660,00 (п'lІ'По 'ПIСАЧ Wlc:mn'lIOi дinIIl.lO. _ 56 660,00 rpllBl:l1Io, 0JICIfДI1I МD11I 38 
:.. "10 (.цe~) Biдcoткiu оід lIopAlm.8IIoT rpowoaoi оцЬ'КlI 1CItICn' ОРCllдІІре., У rpowo_ln фор .. і в IшціОIIDll'llln ватоті 

CllЬІІ)' AUIIIIncy 1 ДО'П11ДІчl 06'ЕКТІІ 8 c1CCMya1'lUlf.O ОIlОС'1'І1оСІІ In 1.0 І що СlCJlllдllс 10 % {,!&ec:anr) ofдc:ond. lіл 
УIlpIUЩ 8 сумІ 28 300 (дll1IДIUI1'L .lсі.1 'П'СІІЧ тp!.~) rp'IIClIL оо ,::~~K :СІ'; оо IIDIIЇnOIC, зrfдtlO ~Ofдlal 1ё 206 lід 
IDJINanl8l1oi rpошоаої oullllCl' - 283 ООО (двІСТІ B.cllrдeCIТ тр" ІІІ) ~.oi МІІ111 3D 1CItIC:n.11)' дUwlКY. 
27.01~.2007 року ІІ'ІІСОІ'ІСОМУ &pOBlpCLКOi місlоКОЇ paдll про 1111IШЧС!" ~"ICI' дсрІІІІВllоі або КОМYlIDllIоIlОТ апІСІ10стІ 

, 06.1ІІ:IІОІаlІІ РО1.IЇру ОРСІІДІІОЇ пnm. :ІІІ зе.ICnLl~~ClniВ 1ІlдClCClllllї, 8111111ЧClІІІХ 1IIICIJ11QДD8СП10М, 11 
~nClIIDCn.c8t з УРВКУВDlПIІІ.1 Тх цlnЬOIOro ПРll1flаЧСllІ1ІІ ,. коеф. olQ1loCII під 'Іас УаIUUlНIIІІ або Dlillll УМОІ дoroВOPY 
~ c:rpiB У вillll арМ.IІ., що ЗDПОВІ" 
DpCIUUI ЧlI •• ..fa 

.~~ .. ~ 
::.-;1J 
~ . 
.:іі· 
.~ -,.... .. -.. 
.... :--.~:';:::.! , ... ~." --

о. І 



11.ОрCl1А110 MD1U BIIOCIIТЬCВ ПО'IIІIІОІО'1ІІ1 дllВ ПРllііIlЯ1ТR ріllllШllП сес" від 26.07.2007 РОh.")'ЩО ' , ' 

ЧОС'l1С11МIІ D сумі 471,67 (ЧOnlРllста clAlдecRТ ОДІI.а) rpll~IIJI 67 КО~іПО~ 118 псріод 6,діВllllUтва та. cy::~PIIIIIa . 
ТJІCRЧ тplleтa п'nТАСenт aitlAI) rpllBCllL 33 КОПIПКlI ПІСЛЯ 14П'11 06 скта а експnуатаціlО. щоміс:аЧIІО ~ І 
('qJIIAWI11I) IC1UICIUUlPIIIIX дНів, lIacтynllllX за остаllні.1 KanCllJIBpllllM JIIICr.1 звіТIІОГО (податкового) АІіс:ац. ба .... 10 

пдв UШllХО.1 перерахуваllllR ІІа розрахуНКОВllП рахунок Орсндодввця Н!! 33210812700005 УДК У Kuiaa.~n
AI.Xllcвa, КОА 31ШО 23511923, МФО 821018, ОДСр'''''Уваll - Броопрське вдк. код пр"зlаЧСIIIIІ 13050200 :11m 

12. Передача продукціі та НІІДІІІІІIJI поcnyr В РВХ1110К OPCllJIlloi плаТІ І ОФОРМЛІСТ1оСЯ ВіДПОlіJ(lQlМII. 
13. Р03t.1ір apl:llДtloi Мaтll перerЛlJU1CI'LCR у разі: 

- З.lіlOl умов ГОСПОДВРIОВВlПIІ, передБВЧСІІІІХ договором; 
- зміНl1 розмірів ЗСМСІІLIIОГО падвтку. підаllЩСІІІІІ qill і таРllфів. Зr.tіlfll косфіціоmв illJICtcc:Dllii, .~ 

ЗDКOНОДІШС11Іомї 

- noripwCllI1I С'І'ІІІІУ арендоВВllоі зI:мсІІы�оїї ділlllКlI ІІС З 11111І1 ОРСIfДВРJI. що підтRерltЖClІО ДОК)'AfСIПІМІlj 
- в іllWllХ DIIПDдICIIX. передБВЧClІІІХ ЗВКОІІОМ. 

14. У разі Ileв1l1:CC1111I apCНДlloi ПЛВТlI 1 CIpOКlI. ВIIЗIIВ'IСllі ЦIIМ ДОГОІОРОМ. СПРВВЛJlCТLСЯ ПСІІІ у plWlipi lІО.1ІіЬі 
C'I1IDКlI НSY ЗВ КОЖІIIIП ДClIL ПРОСТРОЧClIIII платежу IIССПЛВЧСIfОЇ СУМІІ за КОЖJшП ДСІІЬ ПРОСТРОЧСНІIR. 

Y~'O.II .lІкорuсп.аlllrя :l1!.."ел.1l0r ()ЇЛRІІКІІ 
15. ЗСМCIILІІВ ДЇМIIКI персдвСТ1оСЯ D 0pclUl1 Дnl розміЩСlІІl1 ЦСII1рУ ДОЗlіЛЛJl. 
16. Цільовс nPllЗНВЧl:llllJI зI:мcnы�оїї діЛJlIIКlI- ЗСr.tлі комсрціП,IОГО ВIIКОРIIСТВIltIJl. 
17. УМОВІІ збеРСЖСШIJI CТВll1 об'єкта 0PCIUlII: 

• збсрежеНllІ верхнього швру rpyн'l)' тв поліПШСllllJI іIIШШ< КОРІІСІІІІХ ВnBCТlllOcтen зсAfenы�оіi AЇЛUDI, 
• ЗUXlIСТ ЗDIСІІLноі ДЇЛRIIIОI від звБРУJ(lIСІIІIІ хіr.lіЧIІІIМII та plllliODКТlIBJIIIr.111 pe'IOBlltflWll 11 lі4 ів 

процесів pyI!JtyDВlnllї 
• ОРЕНДАР ІІІ: .ІВЄ прDІВ без офораШСНllJI у ВCТDНОВЛСlfОr.rу ЗВКОIІОДВІCТDоаl ПОРІДКУ зміlltOll1l ві_ 

ПРllЗlІВчctПIR ЗСМCIILноі дiлRlllОl; 

• ВЖlIDВIIНJI заходіІ. ПередбаЧClll1Х ЦlIМ Договороаl або іllШllХ IfсобхіДllllХ ДllIІ зберD'CIIIII JCIUIf 
дiлRlllОl. 

Y~'O.II ; спІРО,"' ".р.()ач; :l1!А,ел."оl tJЇЛR""" • ор.,,(), 
18. Псрqвча ЗDICllLноі РIIIОI D оренду здіПСШОСТ1оС. з розроблСНlfJlаl проскту її liДleдe~lll: J{Ui8CIIIЇ 
ПІдс1авOJO розроблснНl проскту відаедеШIJI зсмcllыоїї ДЇЛJJНЮІ є: ріШClIНR БРОВlРС.КОI 11ІІ:lоІсоі JIIUIIІ ..,1 

о6naсті від 14 черВIIJI 2001 року .N!! 367-22-05 "Пра ПРІІПІІНСИНR правв КОрllС1)'ВВИНR зеllCl1Ь1I1I1t111 ~~ 
ap~ ЗСМCl1JoIDIХ ~IOк, перqвчу В постіПис КОРШnУВВНIIJI ЗСМСІ1ЬІШХ діляиок, ИВдatIIlJl Д03~I! на ІІІ aca6IJ' 
'l'eXlllЧllоі ДOКYМClI1'ВЦlI по офорашClUnO правв IСОрIIСТУВВНIIJI ЗСМСІІЬНIIr.1ІІ ДЇЛJIНЮІ IОР'JДlIЧИlI" І фl3ll'lИl 
ВRCCCIIНR 310~ АС? ріШСНІIJI Броварськоі aliC~Koi P8ДII". .' ~. 

ОРІ'ІІІІІЗВЦIR розроблClll1І nPОСК1)' ВlДllсдснllJl ЗСМCl1Joиоі ДЇ.RRIIКlI і BII1pВТI!, ПОВ ОВІ" З ЦІ .... по 
°PenдlJlm. 

19. ыllli ,.ІОВІІ передачі ЗСІIІІІІьноі aW1l101 D ОРCllду відcynlі. 3а PJOII f 
20. Передачв ЗCltICЛloноі РНІОІ 0PClIдDPIO здіПСНtOЄТЬСЯ піСЛJl .дс:РЖВВllоі РСЄС1Рвціі цьoro ДoroвOPY 

nPltl1mllHUR-псрqвчі. ,~ 
На п"'стаоl cт.2S 3aКOII)' Yкpaillll "Про opel1Д1 ЗСlllлі" оід 06.10.1"8р .Ni161-XIV opeI1Jl8:'~:T 8111~ І 

строк пlcnп держаВllОТ pcєcтpaцlТ JIOroBOP), opellДll зеlllCnLllоі дї.RЯIIКII aep'",'Oolloi а60 КО'І,ІІ 
ЗО&О.'nзаu •• n OIIДImI копllО JIOroBOPY оідПОО"'110111 0pnll)' держаВllоі поааткоооі служ611. 

Y~,o,,, nО'."""fя ,а.ел."оl "lnRllкr, _ не ~ 
.21. Шепа DpIIПllIIClIІIJI Дl1 ДОГОІОРУ OpctlUP повертає Орендодавцеві ЗDІCnЬИУ _ІІІ)' У', 

ПОРІВІІІІІО З ТlIМ, У lКOr.ty вІ11 0.дc:1DCВВ 1і ВОРСІІду. 01'.-11 b~ 
іі Оренаодаець у роі погіРШCl111JI КОР'ІСНІІХ ВЛВCТlIВОcteR орендоввної ЗСМСІІ.1І0Ї ДЇЛІIUClI. n І не ~ 
~"::I)'I :ВЄ ПР~ ІІВ вbшucoдyвВНІIJI з6lrnciв У panripi, ВllЗllаЧСIIОМ)' CТOPOlfDIIIII. Якщо с:тороІllРІl tJ 

22 пр fJI.f03 
.. IP• Blдwкo.цyвBIIH. з6lrnciв. спір Р03в'JlЗУЄТЬCR 1 судовом), ПОР.,ІІІС)'· _ e/lы�oіi ~ 

• _ПClIСI.. Орендарем 6ез ЗГOДlI OpCllДOДUЦJI BlnpaТll 118 nonіПШСl1ІІІ орСИдОВІllОI - • _ ' 
IICМO';;"I~O B~c",тl без ЗІПaдUtНtIJl ШКOДlI ціП Дітlllці. ІІС nUuutI'8lOТЬ BЇДWКDдyllВlIIIIO. UJCIIIIІ-~ 
п:..... • DJI.ПШClIIIJI стану ЗОІCI1Jolfоі дlnНIlIОI. ПРОВСДСІІі 0PCIWPD' ЗВ ПIIСЬМОВОІО ЗГОДОЮ з Ореl , ..... 

_ ... 1'IIt01'Ь ВUUUКСЩУВВlUUО. __ --. 

пср!~_ОРClIДІР ІІІЄ право на lіашко.цувВlIНJI з611ткіа, 38ІІодіаlПІХ YiIBcnlдoK IIСВIIIСОIIВlIIIJI OPCllJloдoвuc" 
_ЧClUIХ ЦlI" Дorolopoal. .......afI 

36tmau.u1 Bвaaкm.ca:' 01 ІР .. '::" 
ФlUCl'llчнl 1111p1lТl1 .tCllХ О КOIl8l1l .... 'р' 11 ~.:J 

О............... • РСІ ..... р ЗВ311DD 1 3В '.зку З ІІСВІІКОНВІПIJIІІ обо IfСІIOnСЖІlllа, ІІІ CIIat1I JJfIP"'"' 
.. -·-_цer.l. а ТIIКOIr 8111p1lТl1 .кі О І 'IДIIOIUICIII" 

права; • PCндDP за nCIIIII або ПОІШІСІІ здlRсшml .IUIJI І 

Доході!, .кі OPClIДIP "llг 611 • цсм ~08 p.oroaoP'/' 
2s Р03мlр фaum pcam.1I0 O1pIIr.laТlI в роllШnСЖІIОГО llllСОlІВllllJI ОРСІІДOJIIIВ DC J&8IIIpC. 

• ІЧІІІІХ 11І1рат ОрендDРЯ ВIDll8Чacn.c:a ІІа підставІ дoxyr.lctlт8llыоo niд'nlCpaJCClll rJ~ 
26. 3rWl0 ВІІСІІОВКУ .N!! 04~~=;; (DlдfJnurжв"ur) "'010 ,uкopIIClllalllfR :I&III!II."or ()ш'::s.IІ" ,С)ІСІІ":'" ~ 

... 11_m.ca в ОРCl ТОВ І 05.09,2007 року про IIUIIII 06аlС3ІІСІІIIJI ІІа ІІІІСОР' сІв. ,CaJ- !CIP'"...df 
ПОВIIIUlІ ВIIКОРIJC'П)I~IСЬ .. ТОРВIВWЦСІnp" БР08ВРСЬІСОГО "llськоro liддiny ЗСМCn.IIIL~ ~6,I03.ltI ~ 
_ксу УкраТIІI!, ~ З5 311КQ 3 ~'':ВlIII.r.1 0601'окїв ЗCМnСКОРllстувачіа. IcmuloВnCllI1X С'І1І JCOIIIJllltI~ ... dlfї""·' 
с:ереаоаllЩ8 (коа ІІІ' 1ІС1а 111 кр ІПІ «Про ОХОРОІI)' xr.ICIIЬ». 381COIIOДIIIICТDB про OXOPOII), 1188 ii�lC'-ro 111'
ц1nLOВora aIIКOPIICТ8l~1R 3 .... :~~I.I3e·I~IIOi аїЛ.ИtCll-I.10.5. (3С .. ІІІІ. проаIllCnОIОсті). зriatlО УІСР8 

П І _. ІІІХ ",,'.1І0К) 
рааов а6МС8ССIПIR ІІа аl- • ..JS 

1.1. ЗмІ, .. цinьoe- --.. llстаIIІI ...... ІОТ 3с"IІІІы�оіi a1nnIlКlI: . d!l ",... 
.. , .. 811КОРIIСТ8І111J1 __ od_ 

ІЗ. ДcnpllAIalllIR PUClIr.1)' ВІІ • "ЗОІІ (:JP'-
IUlaЩeta 0.0095 ra _ в меасах І ICDРllстаllІIR З .... ІІІІІ • .ма oxaPOllIlI1X І ClllitapllD-3IUC1lСІIІI 

IDICeIICPllOro КOPllДopy IIDAOnpoа!даIО-КВllвnlзаціnllоі мережі). 



• • ..- •••• 1, .; ~'.'': __ •• 

• :. ".: І •• (:\'.. :~ •• : •• ~::.:. 

: ПРlІІ:lynml до .ІІІІЮРІІСТІІНІІІІ зс"Icnы�оїї дїnlllllOl до ОСІІ _ .: ':~:~ •• :-.;:~ 
докумСнта. ЩО ПОСОІДЧУС право ІІІ ІІСЇ, 111 4І!ржаlноі HO~CI'НII 11 .ІІ:Ж І I1IІ1}рI (ІІа .lіСЦСlості). одер1ІаїІО11І ~:'~:;-;::I 
УlJНlіlUl). 38 ПОРYUlСІСНIІ зсм~ыІro з ..... -ОIlОд.ОC'11lll Olllllli ::'РІЩІІ за6орОlfllm". (cr.,:".l2S;126 _cnы�oro кодексу J::?".: .. :} 

ЗПдt.о ІІІСІ'ООК)' YnpOВnllfll1l міcroбу.ауван'fII 111 а х' Illfecyn. IOPIIДI"!.f)' •• lдno.UUUlIoIlIm. зl'ilu.о 381CD'f)'. \ ; :.: .~:; 
аро lUuaeдeJllfII 3CMCnLIIOЇ 4ЇJuI1l101 під БУ.ІІіПНlfU11ІО р O~fI ~РОlарсьш, МІСЬІСОЇ Paдll .N!J 853 lід 06.07.2007 роху : і; -.;, 
обмс:исеlUfII11І обтRасеlllfll 3ОШСКОРIІІ:,уоаl.I.ІІ зri.lll'О kIUIII ~~llcroбу.аув~flfII, .зсмспьна _'fICD .. ас .. істобуді.llі 
кп «&polapll-3OIlIсус:тріП •• (без права забудоо.!): c:rpo МIllІ)' та .lдПОІI.ІІІ.О до PD3pIlXYIfICЇI МОЩ IIIІСОI.IllПIХ .' 

- .. еа прОСIС1)'D.оrо пішохідllОro БУJlьnару. 
27. Псрсда'.а І ОРСIfЛ)' ЗСМCnLlfОЇ .IIЇnIlIIIOI ІІС С підcraвОIO .IIJIII 

illWlfX прав третіх осіб ІІа ІРО .llїJlIІIІК)'. ПРIІПIІІ.Cfflfll або З.lіllll 06 .. СЖСI .. (aбтnn:IIЬ) та 

28. Права OPCIIДO.IIDRWI. 
/"",/ "р".о ",,, D6н '11з"" сторі" 

ОРClUlOдВаIЩIt мас право: 

- персаlРІІ111 цїnЬOOC OIlКOPIICl'lllIllIl зcfoIспыІіi IIЇnIlIlIOI' 
Доro;:':і0КООО розіРnOnI .llDlllln Доrolір у allnlUllCllX,' персд6.'ICfIllХ '111111111,,1 заfCDlІО.ІІІІаcrво .. УКР.ЇIПI та .ІІІІІ111". 

- з .. llllml po:l.lip 0PCltДIIOЇ ма111 у ОIlПадках, псрсдба'lCfIllХ '11П1ІІ1І"1 :lafCDlCoдaacroo .. УкраїIІІ" а ТOr.f)' Чllспі 8 
OДIIOCТOPOIIIIIoOMY ПОрll.lllC)' БС3 :lrOДII ОРЕНДАРЯ' 

- 111.lаnml li~ ОРЕІІДАР Я со~счаСIІОro nlCe~CIIIIII ОРСІІ.ІІІІОЇ Mmli 
- .11І"lаnml 111.11 ОРЕНДАРЯ аl.ІІШкодуааllllll СУМІІ OPCllдlloi ма111 :І ЧІСУ ПРIlПlfll1Т8 ріШС1ІІ11І &polapcЬfCDЇ .. іСЬІСОі 

РIllUI ІIд 26 JlIІПIIІІ 2007 року про lIaдallllll 1CMcпLlloi IIiJlllll101 до піДnIС"1ІІ11І Д8110ro ДoroIOPY. 
29. 060а 'ІІЗІСІІ OpCIlДO.IIDIWI. 

ОрClIдO.llDDI:ЦЬ :l060a'lI:lalllln: 
- пepeдml 3с.ІcnыІy .IIЇnIlIIlC)' ОРЕНДАРЮ за Акта"l ПРlln'lаlllfll-персдачі; 
- переда111 8 ~11c:тrвallllll 3CfolCnLIIY IIЇJIIIIIКY У cmtиі, ЩО ІЇдПОlідас УМОlам .IIIIIIOro ДorolOPТo 
- ІІС 8'lllItII111 тА, ІІІСІ б ПСРСШКО.ІІЖІШІІ ОРЕНДАРЕВІ fCDPlfl:lYDD'П'СІІ ОРClШ088НОIО :lOteт.lIOIO ДЇJlllIlICOIO' 
- ПОПСРСДІml ОРЕНДАРЯ про особnlllі вnaCnlaocri та IІсдміlCll 3OICnLlloi _НІОІ, llкі І процесі іі II:fCDPIICnUlffll 

".DIIfПo СПРIІЧIІНIІ111 СКOJlоriЧllО IІсбезПСЧlСі IIlcniдкll дlllІ ДОlкімll або np":laCCnI ДО поriРШСlllfII cmtlf)' самої :JOICnIolloi 
ДUIIIHIOI. 

30. Права 0PCltДDPII. 
Орендар 3CMCnLlloi дinnllКlI "Іас право: 

- cnp1WD111 lід ОРЕНДОдАВЦЯ :lcмcnы�)' РНКУ У ШРlІСпУВlllltf1l 3. Акта"l ПРIІАМDtUfII-nepедачl; 
- CDr.lomRtlo roСПO.llllРІОlа11lllа :lоші 3 .acnpIWDtUIII )'МОІ ДDНoro ДоroIОРУ; 
- піспа 3DtCЇIІЧСllltII crpoкy, на IІКlIП БУJlО )'ХІІaдCllО .IIDIоdI Доroаір, ОРЕНДАР, у IllПадху Ilвncaaloro IllfCDнDtПUI 

otiol'оаl 8iдnoBiтIO lJ.D УМОІ .IIDIIOro Дoroвopy, .ІІІС 3D іltшllХ ріllОIХ )'МОІ перСВШІСІIС право ІІа ПОНОIJIСІItfll .ІІІІІ101'0 
ДоroIОРУ; 

- ОРЕНДАР, IІКlIА lідпОlідно .110 заКОlf)' .ІОЖО ",а111 у впаС110m OpetWJ8Dtf)' xмcnы�)' .IIЇJIIIIIКY, "Іас перО ..... IО право 
11. ПРIIД6atUtII іі У вnaCIlicrь у разі ПРO.llDЖ)' цісі :lOICnLIIOЇ дімltlClI, 3D УМОІ .. , ЩО lіll CМD'f)'C ціlІУ, 3D lItCDtO 101la 
!'JIoдImcJI, а у разі npD.IIIIЖ)' ІІа КОlncypсі (ayкцiOlli) - ІІКЩО noro ПРОПШІЩЇІІ с pilllOlO 3 nPOПШIIQЇDO, 11118 с ltaII6'шьшOlO 
D 38Пр0ПОНОIDtIIIХ учаСІIІllCIWlІ КОІІКУРСУ (lукціОlІУ). 

oPCIIДDP мас 11ІКDЖ ПСрСВlІЖІlС право ІІа Illкyn OPCllдOlDtIOЇ .IIЇJIIIIUClI І разі nPllnlfll1Т8 ТDfCDro рішCRНІІ OpcttДQДll8ЦCМ. 
31. OPClrдap :lс"'cnы�оіi дinllHКlI :іобов'UDtUIП: 

_ llIIдJt8ml ОРЕНДОдАВЦIО .'DIICIIlшіm. 3дiACfUOlml ІСОlпрмь 3D allкop"CnUlltll"l 3OICnWloi .IIЇJIIIIIКII; 
- BllfCDplICl'08)'8ml 3CМeт.t1)' ДЇДІІІІК)' 31 цinLollw ПРIDllаЧОlltfII"'; 
- "OCIIDCfIO cnnaЧ)'8а111 OPOtIДtI)' nna'l)'i 
- но доП)'Сtaml хіа,іЧІІОro 'ІІІ бу.ІІЬ-IІКОro il'woro за6руДІІОІОtII :lошl; 
- ПЇД1р11"f)'8.111 30lCnЬНY дUwtК)' 8 HВnCICIIO",>, CDtllтaplloaf)' cmtlli; 
_ у n'lI11lДCtnnlA crpoк піCnIl дepжD8110і реа:траціі ДDНoro Доroаору OPCIIДII 301cnы�отT .IIЇJIIIIIКII Haдml fCDпіlO 

mJl'OlOPY ІЇдПОІW'О"1)' opratl)' деРЖIIDllоі nD.IID11CDвoi c:nyж6ll; 
Рuз"" ."ntld"o.DlO ~"иlI(""UI ІІІо nо",_tblии'UI 06'tКIIIII о""lи 'І" illllo ""ctnU"". 

32. РІОІІК аlШaдlCDООro 31111щеllllll або поШкo.a;tICIUtII об'ЕІСТІІ OPCllдI1 'ІІІ Аоro чаCnlllllllССС Орен.аар. 
с",рщ.tllllUlIIIJ'DUIIIl оре".. • 

33. ЗI'iluIО 3 ІРІ" .II0rolOPOM 06'acr ОРСllдІ1 може 6ynl 311C1J111XOaDtlldllla весь RepIO.ll.llli цьoro Дoro80PY за 
611111U1IfIIМ 0PCltДDpII. • 

34. CrpIlX)'llDtUtII об'CImI opCI1дl1 здіПсltlОС opeltДDp. • 
35. Стороllll ДОМО.ІШІІСІІ про то. ЩО У разі IlcalUIDIIDtIНII Cltoro обоа'оху СТО!"'ltoIо, 11118 ПОllПUШ 3f1.11110 3 

ЦІ... дonJlOPO" застрахуоOnI о6'аст ОРСllдІl, ДРYJ'D старОІІа .. оже :lac:rpDX)'Dll11I nOro І ІIIМІІПІ11I ІI.aшtaЩY881UtII Вlпрат 
11. ClpDtcyaIllIIlll. 3."1",, J'MO' ДtJlО.ОРI' прu,ш"ен,UI illlltlllr • 

36. ЗмЬш умоа Доroаору здіПCfuocnoСІІ у ПIІС .... ооіА формІ 3D B:JIIOIIIOIO 31'Одо1О cтapllL 
У ра IIeдoCllntcllltll31'D.1111 ЩОДО РІОІ ДОfOlОРУ спІр рша'aym.СІІ У С)'ДОІО"'У nopll.lllC)'. 

37.ді1! Дorooopy nPІIШUfIIC'l'LСІІ У разі: 
• ЗatcilPlCfПtll crpOIC)', 118 IІКldI noro було YICIIDдCfIO; 

ПРIIД6atпtll 0PCIlДDpol 301CnLlloi .IIЇJIII11101 У вnaclllcn.; 
ВІІ...... .. 1__ пlnы�l1х пcnpсб або ПРII"tyCOаоro ІI.aЧ)'*СlllfII зсмcnы�отT .IIWIIКlI 3 .. 0111111 

-J .~Y ЗCfoICnЬІIО • .IIUUlIIКlI .ІІІІ11 сус 
C)'CnInIolloi 1.lсобxlmtоm в Пopll.llX)', ICnUI08JICROMY 3l1tcOllо.\І; 

- JJiквi.aIIQIi IОРllдІlЧllоі особll-орСllдDрІІ. 
ПРIШllltllс:n.сllt ТItIC8 • IlltШlХ alllllUllllfX. псре.абаЧCfIlIХ 311tc011ОаІ. 

ШJIIIХО'" noro ршlрaatlltll 3D: 

оо • . ~ 
··B·~fr~]ig65892.-~I"I., 

,: ,!., ~. '.~ 
t - •.•• '.: • 

!. ,~ І> • \:,. .., ., • &. " .. ..:;J~- •.• ' ............. .; ,.... . .. ~ 
" J • 
: .... . .". 

r! :~... .:. 
; 0·1., • . . . 



І ..vnv 118 1111\10"" однlЕі із сторІІІ унвcnідок IIСВIIКОIІВШII ДРУГОІО СТОРОІІОЮ обов'lзкі. П"""'''ба 
• Р ШСІІІІІМ -.І"Ч '.1 ММ. '-..- ЧClQIt 

ДоГОВОРО.I, та ВllВCnідок ВIlПaдlCOIОГО. 3ІIIIЩСНIIІ, ПОШКОДЖСІІІІІ OPCIIдOBBHOI зсмcnыІІ� ДIЛIIlIОI, ІКС iClOnto 

ПСРСШКDдЖDС П ІIIКDРIIC1DIIIПО, В 'I'IIICDIC 3 ІІІШІ~ підстав, ВIDllаЧСllllХ заКОllоr.l. • 

39. РшlР11І1111 Договору ОреШДІІ 'CМnI В OДIIOCТOPOllIIhOMY ПОРІДКУ допускаcrьСI. 
УМОІОІО рО3lРВВIПl1 цього Дaraвору В OДIIOCТOPOIIIIЬOMY ПОРІдку с: IIСОIІКОIІОIltIЯ oРСIlДОРСМ п.9, n.lO, П.IJ і ІІС 

llIКOPllC'l1llll11 3cмcnыlTT РIUClI 30 WnЬОВIІ.1 ПРII3IIВЧСIІІIIМ. • М 
40. Перехід npDВВ апВCllостІl1В ОРСIIдОВВII)' зсr.!CnЬНУ ДlЛllltcy ДО дрУГОI осоБІІ, О також РСОРГDIIЇЗвціl 1Op1f411'l1fOi 

oc06ll-opcIlдDplIIC с пiдcmшOlO д1113Millll умов в60 РОЗIРIВIПIl Догооору. 
Вllnо.IІМ6,,'сm6 сп,ор'" ,а II"II"o"all". а60 ІІI!ІІалежlll! 'U«nlla''''R ДtmJ,ору 

41.3в IICBIIКOIIIIIIII в60 IIClIМCЖlIС BIlКOIIIIIIII Договору СТОРОІШ IICCyn. nianOBiдanLllicn. .iДnOliдllO до ЗlllOкуn 
цЬОГО ДОГОІОРУ. •••• • 

42.CтopOIIDeIICD ПОPYWІШВ зо601'I3I1UIІ, 3ВШЬІІІС11оСІІ Від ІIдпоlllllulыІстІ,' 110110 80110 ДО.СДс, що цс ПОРУШCIIQ 
CnШОClIIС 3 іі llUПІ. 

ПР"«'"I('" nОЛDЖI!ІІ'1R 
43.цen ДоГОllр 1І1І61lpDС ЧIІІUIОCn пІспа nlдmlCBlll1I С:ТОРОllВttШ та ПОГО дсржа8110Т РС:СС1рвціТ. 

ЦеП ДОГОllр YКnВДClIO У ЧD11IpЬDХ ПРllміРIІІIКВХ, ШО r.tIlIOТЬ OДlIBКOIY IОРllдllчtсу СІІЛУ, ОДІІ" з 11011 з"ах04lmca у 
npllIВnIOl'O lІотврlус:а Бровврського мІського II000piMhIIOГO округу Бо:шр Н.М. за МРССОЮ: Кtlіос.n обnam, 
МoSpOIOPl1, 6yJl.lIaВnCICIlocтї, 6уд.7, ДPYМI" - В OpCllдoДOIUn, 1рс:тіП - о ОРСІІДОРІ, 'IСТВС:РТ1IП - • opntli, lІОІП ПРО.І 
"ого дepICD.IIY рсa:rpвцію - Бровврському liддiJll ДерЖDВНОГО зсr.IcnыІгоo КIlдIlСТРУ. 

Hcвlд'OIIIIWII ЧDC11IIIDМ1I договору С 
nnll' або схемв :Jcмcnы�oii дlnalllOli 
IIDдIIC11JDIII" м'" зсмcnы�оіi дїJl111101 3 вlдо6рDЖCIIIIIr.1 06r.tСЖСIІЬ (обтяЖСIІЬ) у ії lIIКOPIIC'ntltli 111 .CТIItIOВnCmll 

3CMcnltllllX CCPII1JТi8i 
ІІСІ' ІIDIШЧClIІIІ ІоIСІС 3cMcnы�oii ДЇІІІIIІОI 8 IlІІТУРі (ІІВ місцс.ос:ті)і 
ВІСІ' nPll"!"I�UIl-псредачl 06'скта OPCllДlli. 
ПРОIItcr ІIДІІеДСІІІIІ 311r.IcIIыоіi JIUwIlOI. 

ОРЕНДАР: 
ТОВАРИСТВО] ОБМЕЖЕRОІО 

ВJДПОВIДAJlЬНIС'ПО .. ТОРГМАШЦЕІІТІ"', 
іДСlmlфіквціПшdt код 34S44406, IOPlfдlJ1tHI особаJa 

ВIU "Про НtNIltlpltlm". 



...... 

КАДАСТРОВий ПЛАН 
321060000000:0S3:0DOa 

г 

опис МЕЖ: 
Від А до Б - ТОВ "Броварибудінвест" 
Від Б до В - тов нтц "Захист" 
В!д В до r - землі резервних територіЯ м.Бровари 
В!Д r до Д - землі багатоповерхової забудови 
ВІД ДДО А- ТОВ Будівельна компаніJl "MarнyM інвест" 

E1\cn''li1\aцiR зємельнzа ~;дь форма 6-зем • 

А 

N! 
Власники землі Забудовані землі 

земnекористувачlта Шифр Ут.Ч. . 
РІІ.ІІ"" землі деРЖ88ноі 

. 
3аranьна всьоro зсr.lлі рмка 

I~ ..... власності не HвnaHi площа KOl\lepuJn. 
у масність а60 ноro 

КОРИС1УВания ВІІКОРИСТ. 

_А 6 В 2 34 42 

3.11 ТОВ" ToprMawueHТP" S2 0.2000 0.2000 0.2000 -
m~lrroJ,1i п .СР"І ХВІртаІІ)' ОлfamJJlCItXJdI 

: 



АКТ 
про встапОDJIеВRD па аПсцевості та QОго~кеllПJI 30. .. • 

ВИIIDПЬОIl\lеяа земелы�оіi дiтmкu 

ТОВ "Торzл.аШЦЄllnIР" 

11 08" серПВSI 2007р. 
·м.Бровари 

Ми. JlJlЖЧепідписан~, представник комунального підприємства Броварської міської 
р8ДИ "Бровари-землеУстрІЙ", директор &ОВІІЙ д.с. 

в приcyrвоcri землевласників (землекористувачів): в особі директора ТОВ "Toprмamцenтp" 
АаО. Босенка 

1'1 суміжних землевласників (земnеКОРИC'l)'Вaчів):, 3еаші резервlDIX терпторШ 11. Бровар о ТОВ 
1Ш ,;.. • "·б. ' ~.DроварDv.r:ADШест ,земт агатоповерховоі забудови, ТОВ Будівem.иа КОlmапів 
"Мarпyal ів вест" 

прсщставвиків виконкому Гopдiєnкo т.в. 

представвика Броварського міського відділу земепьиих ресурсів Шокуп М.А. 
щО пред'DИJIИ своі повноважеНИJl, провели вставовлеВВJI ва місцевості та поroджеВВJI 
зоввimньої межі земельної дiшmки ТОВ "ToplJf.Il'"'4e"nrp" 
що звахОДИТЬCJlза адресою М. Бровари на тервторіІ П черrн кварталу ОnімпШеькпіі 
Зазначені межі ва місцевості ПРОХОДRТЬ по IІеасОВID131181CDМ BCТIIIIOВJIeвOГO зрака 

шпих претензій при встановленні зоввішвьої межі ве З8JIВJIево. Межі погоджеві і ве 
ВИlCJIИIaUoТЬ спірних питань. Межові зВ8КИ, JIКИМИ закріплева земельва дimппca в окості 
7 шт. показані представником відділу на місцевості, та передані ва зберiraввя 
землевласнику (землекористувачу). Розміри та м!сцезваходжеВВJI земельsої дimппcи 
показані ва абрисі ва звороті даного uтy. 
Площа дimппcи, ваданої в KoplrcтyвaHНJI па умовах оренд0 
зr1дио зсмепьво-кaдacrpової документації CICJIaдaє 0,2000 ra. 

Цel8JCТ є підставою ДПJI прИЙИJ1Тl'Jl рішеНВJI по ф~ому хориcтyDВВВІО з ввС'1')'ШІИМ 
оформпеВIUIМ докумеитів, що право власноСТІ або користував:ви земпеlО. Arr 
СlШ8Девий в 2-х ПDJDliJРШJ~~9~~~J~ 

Предст8ВВИК кп ""J;:""nll! ~.~;dt1rій" 

Представник виконкому 

Представник Броварського . 
Місьхого відділу земenьВИХ ресурС1В 

f!e~~~~ШоКУНМ.А. 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

г 

Опис меж: 
1. від А до Б ТОВ "Броварибудіввест" .. 
2. від Б до В тов НІЦ "Захист" 
3. від В до Г землі резерввих територій М. Бровари 
4. від Г до Д землі багатоповерхової забудови 
s. від Д до А ТОВ Будівельна хомпанїJI ''Мarиyм ін вест" 

Абрис склала: Жухова І.Д. 



АКТ 

про перенесення В натуру зо· ..• .. . ВИІШИЬОІ меЖІ зеМeJlЬНОI ДІЛDНІСІІ 

тов "TopZJI.all"(e,,mp" 

"08" ceplllfR 2007 р. 

Ми, IПDIсчепідписані, представник кп "Бровари-землеустрій" Броварської міської ради. 

в присутвості преДСТВВllика: ЧЄllусє"ио в.м. 

в присутності директора тов "ТОРl./J,а"ще"тр" А.О. Восени" 
Представника виконкому ГopдiЄl,иo т.В. 

діІочі на підставі дозволу виконкому Н!! 273 
ради вародних депутатів від 24 nистопвдв 1992 року 
Начальник відділу земельних ресурсів Шону" М.А. 
перевеспи в натуру межі земельної ділянки зriдно KaдaCТPOBoro Шlану 

ТОВ "ТОРZJIlаllщенmр" 

мi~цe розтamyваввя земельноі дimIВки ЛІ. Бро.ар" на lІІер,m,орпll"ерг" ".арталу 
ОЛUlllійсь"",; 
згідно рішеВВJI Броварської міської ради NJ .ід 367-22-05 14 "ep.,m 2007 рону 

Межові знаки 7 шт. Передані в натурі представнику замовника, ва BOro і вакладено 
відповідальність за іх збережеВВJI. 

Розміри та місцезнаходжеВВJI межових знаків земельвоі дimппcи показані ва абрисах. 
Цей ахт є піДСТВВОІО 11JШ npRЙВП'l'JI рішеВВJI по фактичному користувВВВlO. 
Ап складений в двох npимірJDП(8X. 

Предствввик земпевnвсВИJ 
(землекористувача) 

Представник вповхому 

Представник Броварсы�оro 
Мlського відділу земельних 
ресурсів OНlHM.A. 



АБРИС ЗЕМЕJlЬноl ДIJIЯВКИ 

. . 

r 

.~ 

-------------~~-------------. . Опис меж: 
1. від А до Б ТОВ "Броварибудіивест" . 
2. від р до В ТОВ'lПЦ "Захист" 
3. від В до Г землі резервних територій м. Бровари 
4. від Г до Д землі багатоповерхової забудови " 
5. від Д до А ТОВ "Будівельна :компанія "Marвyм ів ВеСТ 

Абрис СІОІвла: )!{укова І.Л. ------



АКТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

Мlс",о БРОІІ"РU К"'I1С6НО'06лIlСІІІL 
дІІ nlllCJIl,1 С60.""го PO"1'1~P~C"B "fIСЛffR n 'п"'lІіО ""СЛІІ. 

ОреllДодавсц,,: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Iсиlвськоl ОБЛАСТІ 'Орl'ДllЧна особа за 
З8КоноДВDСТВО .. УкраїНІІ, іДСIІТIІФікаціПНIlП код за даНI.,..Н ЄДРПОУ 2637637S, 'ОРI'ДIIЧI.а адреса: 
КІ.івська обл., м.Бровар", ВУJl.Гагаріна, IS, в особі міського ГОЛОВІ' АНТОНЕНКА ВІКТОРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ЯК.fП діє на підставі ст. 42 ЗаКОI!)' УкраїНIІ "Про •• ісцеве СIІ .. ОDРJШ)'DаННJI D 
Україні", "I!Рl!dалll, а OpCIIAap: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕ)І(ЕНОІО ВJДПОВIДAЛЬНIСТIО 
nТОРГМАШЦЕНТР", ідеНТ.fФіКllціЯIIІІЯ код 34544406, 'ОРI'ДI.ЧlfВ особа за звконодавством 
Україн .. , юридична адреса: 02081, м.Київ, ВУЛ.ЗДОJlБУІ.івська, буд.7-в, (свідоцтво про державну 
petcтpauilO 'ОРI'Д'fЧlfОЇ особи серії АО І N!! 099761, ВІ.дане держаВІІІІ". реєстратором ДаРНIЩЬКОЇ 
раАонної державної адміністрації у М.КlІєві Святенко С.М., дата проведеННІ державної 
реєстрації 10.08.2006 року, номер запису про держав.!)' реєстрацію І 065 102 0000 007294), в 
особі ДІІректора БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, що мешкає за адресо.о: КI.ЇВСЬка 
область, м.М'Іронівка, вул.Леніна, буд.88, кв.34, IKlfn діє на підставі Cтaтyry 
ТОВ" ТОРГМАШЦЕНТР", зареєстрованого держаВНІ'М реєстраторо., ДвРlflщькоr раАонної 
державної адміністрації у м.К.,єві Святенко С.М. 10.08.2006 року за.ні! 1065 102 0000 007294 
npII/illRII 8 оренду земелыly ділянку площею 0,1000 rи, зв рахунок земель сільськогосподарського 
Dp.l3наченНR - рinnя, для розміщеНІ" центру дозвinnя - землі комерційного BI'КOpl'C1UHНR, за 
uресою: Кllівсько 06nасть, аІісто БроваРII, 1111 TCPIIТopii 11 черПI KBapтвny ОnїаlпіПС"КlIП, з НlIХ 
0,0095 га - землі обмеженого ВI.користаННI- інженеРНlfА КОрІIДОр мереж комунікаціЯ. 

kвдaстровИn номер земельної ділянки 311060000000:053:0001 

Л/d"uСІ' с",орlll 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Ішlвськоі ОБЛАСТІ, 
iдeнтtfфіквціRниА код за даними ЄДРПОУ 

в особі директора 
~E!fF6:=NJ1ltP1 ОЛЕКСАНДРОВИЧА 



ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 
~. 

, Аllсто /іро."ри Kur,c"tor Ом"стl 
n IImlk.." 'qJecIUf 1.1 mиа,,1 C."."wo Р"'О'. 

ОРСI.додаасц .. : Ii!OBAP~Ь~A МІСЬКА РАДА КIІІВСІакоl ОІіЛА 
_IJOдIIIC11IOM Украіllll, IДСlmlфllClUl,П'lІІП КОД 311 .ІІІІ11І11"" СДРПОУ 26376 Cfl, IОIJllДlIЧIfIl особа 311 
... &poaIIPJ" ayn.raropillll, 15, а особі r.lich1Coro rononll ЛІПОНЕНКА ВІ 375, IОрllДllЧlІІ ІІІІРСса: Klli8cwca 06п .. 
IfїACI1IIII ст. 42 311КО11)' УкрІіІІІІ "Про MiCIICBC c:ar.IOBPIII)'UIIIIII в YКPlitli" КТОРА 150 ОЛЕКСАНДРОВИЧА, llaln діІ: 1111 

0PCnIIIIP: ТОВАРllcroо ] ОБМЕЖЕIIОIO DIДПО8IД,\Лlшri oJItloro ку, та 
JOA 34544406, topllдll'lllll осоБІ 311 311КОІІОДВПСТnОМ УlСрllіllll. IОР~'4I1чtl~О "TO~~::'~ЦEIIТP", ідеlm,ФікаціП.щп 
61407.11, (CllдoU'fDO про деРЖОВllУ PCCCТPllllilO 10РІІДІІЧllоі особll с ru:rcclI

• , r.1.KI.il, в)'л.Здоnб)'lІlвсh1CII, 
pcccnpoтapOM ДаРlІІщькоі panolllloi дсржаВllоі an.lillicтpallii v М КІІСІ', ССР ЛОІ СН;'109976I, ІllДВllе держаа""м 

11' 1008 2006 J' Вlтс:tIIІО .,,,., дата ПРОВедСШIІ ДСРЖІІВll07 
pcmplQlI •• року, ІІОМСР заПIlСУ про дсржаВIІУ РСССТРІ'lіlO І 06S 102 0000 007294 
50СЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, щО ,.IСШllас за ад ССОІО' Кllіп ), 8.0собl ДllpellТOp8 
6У4о88, 18.34, _ЮIП дlс ІІа підста8і Статуту ТОВ торгмлиfЦЕНТР" СLІІІІ оБЛIІСТL, .... МIlРОШ8ка, 8ул.ЛСIІI,,1І, 
11. "П і ". ." • 'JllpcccтpoBalloro деРЖll81111М рСс ....... rrroро,.. 
woРIПIЦ.JO. РІ 011110 ДСРЖОВIfОI адr.Шllстраціі )' М.Кllсві СВІТСIlIІО СМ 10082006 N! І 06 -.,. 
007294, 3 дpyroro боку, ра30,.1 iMCtlODBlli CТOPOIIII, " •• року 3В!! S 102 0000 

.", ~61Ю І IIIf1diJ'8tllfII'" nptl ....,..'9·Pf1.Utttl ІІI11"аtIЛ 1IIt"~"~,,/юtUІ 71 .... 011І adX.IIIJIIIf1I'IJII." 
tIJIІ"ііfJШIІ!І,1 ""nUlp9'tYJ." ж I'fllIIIUca.,,,, I(ІІШ6ll0"'" JII"""odtt.cn_ "'О ___ ... " ... -.. _. ,O/S ,. , " ,._,............. _--',11" ІІА"" пра""ч,,,, 

, .. "Npt!A'''' J .,u,DltI.tI"lIftЮп IIrdliialocnli 'IJIII'О''''''У}' J'Il/III/III Ц~; _тm1p npo nUlке: 

•• Лрt!tl"~,,,Д·"D"'РУ 
І. ОРСllДоаваецlo 3nд110 3 Р'ШСlш.r.1 Бровврс.кої r.lic:ькoi рм" КIІЇ8с.коі області під 26 Лllm .. 2007 РОКУ .НІ 396-24-

05 ..про npllmШСШIR пра8В КOP~C"?'BDlfIf" 3CMCnIoII".1II Jl~""1CIIr.1I, IflL/llllIHI 8 OPClrдy 3CftICnIoIl". ainlllOIl, IIIL/IIIIfIIl У 
_nllC IОрIlC'lY8DШ'. 3СМCnlolfОl ~ІЛ_IfКlI, IfIUll1ШIR .IIO'JI~ID. на BllroтoanCI"18 ТСХllі'1ІІ0Ї Аокyr.IСIIТІШІЇ по офоРМnClППО 
npаlІ rcoРIІІ:rУ8D1ПIR XIIICnLIIIIMII JImlllltDfolll IОрllДІlЧlІІllІ1 І фl:lIIЧIІ"'" особам та BIICCCIIII" 3"lіl, до рішси. БРО8арС.кої 
Mlcькo7pllДl'" lIaпa~ в ОРСЩlар npllnllllll: 8 opcllД)' Tep~III'O~llIa 5 (n'nn) років XIIIClllotly діл_ІІІеу МОШСІО 0,2000 1'8, 

31 рахунок _lст. cmьcIoКOrocno.IIDpc.кoro nP":lIfВ'IСIІIІIІ - PIJUUI, ДnII Р03l1lіЩСШ18 підПpllОIС'ПІВ тор"ani та no6ynJ80ro 
oIicnyroIyвaru .. - x.rnIКO.lcpqinr.oro 81fIlор"е:тааШI. 311 адресоlO: к"івсысІІ 06nас:ть, ІІІ'СТО 8РОВ8Р", .. 8 тcplrroplJ 11 
.срт ICIIaJlТlUl)' оліllп'nеыclnn (напапі - зсr.IСІІІоIІIІ діЛRшеа). 

Кaдru:rp08rrn IfОМер 3cftlcnыoii .ainalllOl 32 1060000000:053:0003. 
06'єнn. ара"" 

2. В Оренду персаlЄТЬCl 3C ... CnIoIIII ДЇnRtlкa ::8п111ыІІоo МОШСІО 0,2000 I'D. 

3. На3СМCDIoніП дimrlщі будімі та СПОРУДІІ 8їдc:yn.i. 
4. 3С1о1С111оllа дinallкa ncpcдam.ca 8 ОРСІІД)' бс:3 6уді8СІІЬ та СПОРУ"" 
5. Hop,..lТIralla rpoшова оцІнка зсаlcnы�отT діnаlflOl ІІа псріод 6удІ81111111118 3МІ0 IIIТJI1' 3 ТСХІlіЧllОі ДOIC)'МCtn'llW1 про 

НОРМIІ11I8I1)' rpОШОDУ oцillКY ЗС,..Cn.lfоі дimrlf1Cl1 БроааРСLКОro r.ticькoro відділу :DICn.ШIХ рссурс:ів ІIд 27.08.2007 року 
ке 04-3/13.311224 CТIIII0811ТL 56 600,00 (П'ПДССІІТ шість ТlIС1ІЧ шістсот) rpll8CIIIo оо копіnок. 

Нор ... lТІl8l1а rpОШ088 оціlfК8 3cftIcnы�іi дimrlflal 3 дDТIl 311Dчі об'аста 8 СItCМ)'llТllціlO 3"4110 IIIТJry 3 тс:хні'l'ЮЇ 
.... аmщJj про lfopallm ... 1)' rpошоnу oцillКY 3Cr.1Cn.IІОЇ дimrlllOl Броаарськоro MlcfoКOro ol.aдiny 3СМСІІІоIПIХ ресурсі8 ІIд 
27.08.2007 року N!! 04"3/13"311225 е:тааЮ811ТL 283 000,00 (дaic:тl lісlaІЛСCJТ трll ТlIСІ'Іі) "РII8СI" оо IIOnino& 

6. 3eмМIoIIII дimrlllQl, аа ПcpeдDЄ'І'ЬСІІ D OPClrдy, ІЮ 1118С IIl!ДDIIlкїa. що M01lC)'Тlo псрсшКQl&1lCDТll іі СфUnf8IfО"'У 
11I1IOpI1C'I'DIUDD. 

OpctfДOДDlICЦJo С8ідч.m., щО 3rD.111111B зсr.ICn.IІВ ... nca НІ МО,..СIП' пiдrшс:аllllll цьоro Дoroвopy lIiJlOМY і.IШОrory а 
lIJII!И,Qy ІІС 3Д!U11I, НС nPОДDll1І, ІІС подарОI8l.D, іllUJ'rм cnocoCior.1 ІІС рідчужеllD, не 38СТ81111С1111, пІд 38бороllОIО (apeunall) lае 
ncpс6уаан:, CYД080ro спору щодо IІсі, • 1'ІІКОХС ПРВ8 у тpc:тlx осІб _х 8 "ІСІІСІІХ, тах і ЗВ .Іc:жar.rll Yrcpailllllle ,..ас:, ІК 811ССО11 
до Cfa'lynloro фО11.llY IОР'1ДІ1Ч11І1Х осі6 ІІС 811С:СС:На. 3CNCnLlla ділlШCD 31111XOД11ТtoCВ устаllі, ПО8lfїCnO ПРIUUIТНОМУ дu 
llсаарlюrа ..... її 3D ціт.о •• ІМ ПРIDIІІ'ІClIІIІІМ. 

• 7. ІІІШІІХ OC06пr180c:тclt об'ama OPCIIДII, IкІ можуть BMllllynl на opCIU1II18iдrroc:aп," lІІ:мас. 
Сmpoll ыrDlD.Dруy 

8. Цсп Дoro8ip yrrnaдclfO СТРО1СОМ ІІа 5 (п'JIТIo) poкl8 3 ЛІТІІ nl.anllCDl"" uьoro Дora80РУ. mСІІІІ _ПСИІ .. С1рОасу діі 
~ Доroаору ОРЕНДАР мас перса .... IС право nOlIOMCllI1II nOro ІІВ 1І08I1П С1р0х. у ЦЬО"ІУ pa:l1 ОРЕНдАР n08mn:ІІІЮ 
nbnIDlС ІІІ. '18 2 (два) місацІ .ар заtdllЧClIІ" строху діі цьoro Дoroaору nIlCIo ... OIO повlдor.llтl ОРЕНДОДАВЦЯ про IІDllр 
fIJJOAaI1nml noro дЬо. 

ПРІІ аIlКВРПCnlш'3etIМlоllоі дїn8111C11 ІІС 3. ціп .. ОВIIIІI IІр0311 ..... ",8111 ОРСlІДар втра ... .: пере .... IІС праlО ІІа 
П8Номеll1l8 aoroBOpy оре'IДП. 

Opl!l,bll" 111І,,1111І 
9. ОР"lДІlа Мllта за 3Cfo1Clllt.1)' ,alJUlllасу ІІа ncplод бу.аі.llllцта. lIIOC.IТtoCI OPClf.Qllpcr.1 У rpoШО81А ФОР"lі 8 

lIaцlOllDllloldn 811JUOТi УкраТlІlІ • сумі 5 660,00 (п'JIТIo ТlIСІ'І шістсот шlcr~ССІІТ) f1IIIIICIIL оо кoninox ІІВ рік, що cratlOBlrn. 
10 % (дc:cwn.) 8lдccmd8 від IIOPfollml.IIOi rpoШ080і оціll1Cll 3DICnLlloi ДІЛІII1СІI - 56660,00 rpll8C1n" ~PCIIДIIB Мата 3D 
-IІІІIоІІУ дlnallX)' 3 ЛІТІІ 3ДІІ'ІІ об'аста І crcc:nnyaтaulro 8110C1nw:R OpClf.Qllpc:r.1 У rpoШОDіn фор"ll 8 II8цloIIDIIыlnn lIIUII01i 
YapВЇI'" 8 сумі 28 300 (.IIDaдIUIТIt 81сім ТlIСІ'І ТРІІС'ПІ) rplШClI. ОО rconin~x ІІВ рік, ЩО CXII~c 10 % (ae~) alдcondl ІIд 
"ОР"'IІ11I8.1О7 rpoшоаоі oцilllOl _ 283 ооо (дalc:тl 8ісіfolДСCRТ трll Тllса",) rpllDCll. оо IІОПIАок, 3МІО AOBIДIQI N!! 205 від 
27.08.2007 роасу DlIItO'IIIOfoIY 6роварсьrco7 MiCLllOi РIlAfI про .II3ІШЧClIІIІІ OJ!CllДllOi МlТІlза аICn.IІУ дiмllJC)'. • 

10. ОСічIlМClIІIR powlpy орСІlДІ.оі МІТІІ 3В 3С,..I:ІІ.1І1 ДUIIІІІСІІ лсраашllоі в60 кouyнIIIIыІїї МІСІЮСТІ 
~nCluoen.ca 3 ypaxyaaluraM іх uinьo80ro ПРll311аЧClll18 'IU .асфluiаni8 11~1ICIU1Ii, 8113на.ClIІIХ за~"одаlС'ПІО." 3D 
за1ІСр./lllel illlC1pl. УкраіІІ tl!opfolar.ur, що 3IIIIOBloOкm.ca ПІД 'ІВС yxlllUllUlI" Ібо 3.111111 умов дotoaopy 
Dpc:ruu. 'ІІІ іі. . 



11 OpcIIAlII ПnD'l1l IllOClrrьcJI 00'11111810"11 3 AIIO npIIBm .. ". piwelltlR rceii від 26.07.2007 ро- щО"і..... . 
• ) 67'n • 6 • о." -,НО Р'IJIIІ\щ 

.. amawll D сумі 471,67 (чomРIIСТ8 cl.JДccnт оаН8 rp11D11II KO~' O~ .10 ПСРIО.1 УДlаllll~а та • C)\fi 2358,34 ы�� 
ТlICn" 111IICТD о'ятдесят вІсІ •• ) rpIШС". 34 кoniDlO1 пltля :lД8'1І 06 ('Imt. а CKCII.'1YDTDUllO. ЩО'tіс.чно l1PCmt 
(1Р,uuurпl) КDJIСIIДllРШIХ ДІІі .. 11DС1УПIIІІХ ,а ОС11ІІlllі .. IСІШСICДllрlІІlМ ДJICM :JDln,oro (non81"k080ro) ";С'ІІІ бе1 )'РІХ "''' 3І 
ПДВ WJUlxor.I псрсрвхуаlUlІlІlШ РCnРIІХ)'ІIКОВ"П pa.VI'OK Оре"ДОДВВWI НІ! 33110811700005 УДI\ У I\IІТ.с .... іА :;:на 
м К"са8 КОА31то 23571913, МФО 821018, одсри.-уоа'. - Броаарськс вдк, ,"-Од ПрIf1f18ЧfIlIlR 13050200. ni 

• 11. Псpe.uча npDA)'ICUiТ та lllUIDIlllII nOCJl)'r 8 РІХ!"ОК OPCНAl.oi матсІ ОФОРAtМcn.c:. вілnові.ilНlС\Ш 1ImUc ... 

13. Розмір opt:llAllОТ ПnI11' псрег.lllДІІCl'ЬCfl У pal: 

_ змlmr УМО8 racnoдaplOBIlJUIII, псрсд6аЧeJlІ1Х lIOl'OaOPOM;.. " •••• 
_ з .. 111І1 РCnаІірlа :шмет.uоra ПОlUl1Х)', пIДDIІЩС.ШJl ШІ' І ТОРllфlD, 3М"''' коефЩlоm. ІНлсхcuuї, ІЮМl'fatJ" 

:НUCOIIOlUl8cmJOt.'; 
_ поriРIUСШl1 СТОtlУ OPCllдODalloT 3Ct.ICnIolloi ДЇn'"1CI1 ІІС :І 8111І11 ореIfЛIlРJI, шо пїдтnерЛih1:IfО лоасу\fСlmwll; 
_ D illlUIIX DIIПIIдICIIXt Пс:рсА6ОЧClIІIХ 'ІКОНО"І. 

14. У разі ІІСІІІСССІІІІІ ОРСШДIIОТ маПІ У С1рОІСІI, ІIІ3ІIDЧСllі ШІМ дОГОRороt.l, СIIp88ЛIІCl'ЬС' ncfUI У рО]"їрі na.uilillCli 
cmJDlOl Н1іУ 38 КО1КІIllIt дсш. пpoc:rpoЧСllllllUlатсжу IІсcnпачсtlоі cyr.ш 111 КОЖИ"П ЛС"Ь nPОСТРОЧСt"'lІ. 

y'U"'" '"If"P"t:n',.,,,UI JеАlеяо""r dИRIlIU' 
15. ЗемCnL1111 _НІШ псредатCl • оре.1А)' ДІІІ РО:lміЩСllІІJI піДПРІІсt.lCТlIІ тnpгіnлі "та побyro80ГО обс.1уr08) ...... 
16. ЦlпЬОІС ПРIDlI1lЧСIIІІI 3Ct.ICnЬІlоі ДШRІІICJІ- :Jet.mi кo",cpuinlloro IIIIKOP"CТDtfltll. 
t 7. Умов" 36срс1ссШIІ С11ІII)' об'оста 0PC'JДII: 

• 'бcpcжcmll ucpxtu.ora шару I1JуаІТ)' то подіПWСlfIlJI illWIIX kОР"СIІШС ВЛ8CТJtRОСТСП :lемепыlіi .aiпltnal; 
• 'S1IXI'CТ 3С11lcnь .. оі дfл.IІКlI аіл 3DБРУдltettlfl хіміч ...... ", "та РllllіОIlКТ118It11МIІ речОВЩWftl та Ііа iюam 

npoucciD pylht)'llllllllJl; 

• ОРЕНДАР 'ІС мвє правD бс3 офорt.mСШIR У 8CТDtlООЛСtlо,.tУ 311JCОllола8СП10)І ПОР'Щ' J~IiНlOaam ui.1WIIC 
ПРllSlflllfellllJl 3СМCnЬІIOТ ДЇnRШQI; 

• ."11811111 заході8, ncрс:дбаЧСlПUC ШIt.I ДoroOOPOftl або illw"" ІІсоб"ЇдtJtt:с м- 1беprАССНІІІ ,cvt:.1WIIIЇ 
"IUClI. 

У"""." І стро,," Пql_ачl ~aen",.oC diлRlІНІІ " OP~lIb1 
18. ПередаЧD 3еМCnЬІIОТ •• 1101 8 OPetJДY здіПснюmс. 3 рaзpo6nСШIJIМ npoctny іі Bi.aвcдCНlfJI. 
П"JДC1DIOID pшpaбnetПIll npoeкry aїДВeдl:1fI1I зс.,спLllоі ainlllКlI с: ріWСШIІІ БровDpСЬкоі міськоі JIIUIIІ Киi'вcиIIf 

a6mlm оід 14 'Iep1IНJI1007 POtI)' не 367-21-OS .. Про ПРЩUIІIClШR npааа IСОрІ1CТ)'8DІШR хмcnыllftшш .llїJlJl1І1Ш.\ІІ1. _. 
opc!~ XММtotllUC дiтrtloк, передачу І nacтin"e КOp'IC'l)'D8I1I11 'C1tfСЛЬИlIХ діл,"ок, ttа.ааиfUI дозаOJlї8 на ll�l'01DII-
'І'схш'l"ОТ дoкyмc.maцtl по офорМnСll1UO nPlID ICOp"cty8811'1II 'СМCnЬШIt.l1l діл_НЮI ЮРIJДJIЧИlIIІI і фі3l1Ч"'1М oca6;ur 11 
.IICCetIlUl3~1I1IIJ ріШС'111І GpooDpcькoT міськоТ ратІ". 

0pl'8JlbaцIa ро:ІрО6лClПIJl npaeany IfдaaдeH'1JI земспь"оr ДЇn.HIOI і 8IrrpoТ1', ПОВ ":Jaнi :І ШIr.I, ПО~ JQ 
Opearдa .... 

19.1нari )'1108'1 псрсщачі зсмст.uої .'IICJІ 8 оренду відсутні. 
20. Передача ~'C/lЬHoT лimnua. Opeu.aaplO здfRcнtom.c:a nlcmt дср1К88ноі pcєcтpauii uьoгo Дoroаору $І PJOV П 

I�p�dlmBlUIJl-ncpeдaЧ1. 

п_ ""'СТО.' cт.2S 3aKOIIY 'УкраТ'111 "Про ОРС'ІДУ ,uші" аід 0610 1998р 16161-ХIV орс.IАІІР 1 п,.,..,.ClfIJIІ 
с:::к, пlсм дс ...... цаі peceтp_цil aoroBap1 0PCUДIl ІСАlмьцоі .. iп~'I~" .. с(l" ... ,. ... оі 060 коа., .. an .. каі &lllClfacri 
J в в.пnа "",,1 rcaпllО Aoroaop)' вІдповІдІІОМ)' ор" •• ), дераса.llаі ПОД8Тh"О80і eJI)'1Ioofil'. 

11 m Y.tlo." nО'.1І1UJ1UI :Jl!.tten",."r diлR""." .:.....mIf 
~ ма npIIR.nICHfUI діі Дaroвopy Орендар n08cptDC Opcll.l1DдllDUeJli ЗCloICnЬ'1)' .дїJIJIHIC)' )' mlиі, не • .,-..... 

nop 10 J 'I:Иt.I, У uot.ty 8111 одер .. 11 D opeJШ)'. • 
OpelJДOДUeЦь у pll3i nanp"""'" _ . '_01« ь--1r CnUI)' _........ ICOpllClllfX ВnIlCТlI8OcтaJ! OpCIJД08D110i 3сАIслыDllllJl8'noа, ПОІ ......... -~ 

3I"DдJ' .ч:-:а:;а 8=1COJIYВat=~I у p03Nipl. l'ISIIІІЧClIOt.lУ CIOpolllllolll. JItaЦO cтapDlІDIII асс 
22. 3діItСНCllі ор UIIIJI D, СПІР po3D'l3ym.ca )' C)'1IIJ80toIY ПОРIUlК)'· ,IIiRIIIЯt ііі 

НСМOUI\80 llaoacpauте::ем :. ЗГOДlI OpellДOДll8Q11 81nPD'nl QD пміПWСШIІІ opC.IдOlIlНOЇ 3ОІC1Uoнor 
23. ПaninwemlJl стаа:: ІІНІ ~д11 ціп МlщІ,lte пі.алаnucm. ВЇДШКОA)'ll8ННЮ. __ 

nUUUmUOn. відшlCO.Цyaatll':. • МIоІIОТ дшlІIЮt. l1pD1Ieдtmi ОРСЩШРСІоI 3D ПIlC1or.lавою ЗI"QДQЮ з Ope~ 
14. ОрсаUllР мас право ІІа в' J('/fiIJI''''' 

nepcщ6а'lСIІІDC Ш"" ДoroвopOt.l. UUUXoдyaUIIIR з6lmdo, 311Rоа!RШIХ )'ІlІІCnІдок '1UIIКOHIIIIIII OpCIIADJIU-' 

З&mau.rll alllalllon.&:ll: 
ФaamI'UII 81nPIТII, 'ІСІІХ Opearдap' . 01 дorfll#fl 

OpCJIJIOU_ЦCМ, _ 1DКОЖ IIII1pCrnt. lI1d ~BB У 38 13ІС)' 3 UCDШ"ЩІІІІІІІ ... або IIC9I011C3RНJВI BlnCOНaнlWl1'" ~ 
JJPaaa; -,,,,'UUIр _nClII'_ або ПОВIІНCn здіnClпml JIМ 8lднOtlllClIIUI СІОІ'О 

ДoICDll1t., l.s Opearдap Mlr 6.1 реат, аору. 
15.l'CnМip Фllml'llfItX Ilnpaт О 110 0'I'p1lM8111 І pD:li 'lІШactJOra 1.1ICOI1IQU1II OpctIltOADlЦO' умОI Доro • 

o~, реаflЩМ ОllSlІачаC11oClI.В niдcmaai AOk)'alClmw.tID ~IX JIIII"ІХ-
26. Зrfдиo ..... аа"'", (061J111же",Uf) І ..... 

IIIICН08Jcy J6! 04-7110-3/.5.51 від 05 09 2007 "10 ",иворum'lІІІll' JI!."I!.'1"",,(lШІІ"" ~ ... oi,JIЇIII 
... JIllДllm.e. в DpelЩУ ТОВ 1'0 "'Іаш .;' РОІС)' про ІІDIIIIІІ 06to1et&'ellНll на llIICUPIIC'l1llflIl etIJOIII ~ 
=;IIICDpI.croB)'8a11.CIo з ~IMIUII~~pe·кoгo NicIoКOro BUuМY 3CМCJ1IoUIIX peC)~oft\1 ~ 
---І 1Іраіш" cr.3S Защу Ytcpai1ll1 «П в 3et.UIСllapllC1ytlDчlв, 1СТ8ІIО8ІІell'l.'С ста'" 96, , ~ 
~ша (IIQA BIt!CDp1ICТD1UI8 :к:мет.аlOі :. охора •• , =-Ісп .. , 3ОkOtlQJUl_С11Ш про o.WPOII)' нааlCDlUlUlIlIоІІ~Іфіs=rtOP' 

lOOIIarO ~11tIOp1lC1lll"" ХМCnЬ"11Х дІм'IОК) IІIС1I - 1.10.5. (:Н:ММ" npaм"':nовасті), 3I'iat1D YкpaТнCJdo"OIO 
PIDODI D6Mcaellll8 Ііа ОIIlCOp 

1.1. Змl'l& цUtt.oвaro ВIIІСО .1"CТDIol8 дІ"аі .мenь"аТ дfлlllКШ 
1.3. д.np."'IUII18 Р CТDIIII8. 

PQnщу 8111CDpllCТDIIIIJI 3etOI 
Міо AIUI ОХDpOlIJlJIХ і CIU.fraptnМ:WlctUlX 30110 



ПРШ:IУПIl'nI АО lllКОРllCТDIШIІ :leMCn~lIoi .IIUцIlIClI 40 ImlНO _ 
ДоКУМelП1l, що посвідчус ПРІІО ІІІ ІІСТ, та .ІІер_Іноі е а ~CIIIIII 11 МС-,к І IIInypi (ІІІ .liCЦClocrl), 04СР"'111ІІ 
УrcpairШ). за ПОРУШelll1ll :lC.ICnLIIOro :lIКOII04IIC11ta ІШlllі :С:=II~lІборОllllmСІІ. (cт.c:r. I2S;.126 З~І~ІІОГО КО4СIСС)' 

Зri.uIО IllellОIКУ УПРІміllll1l місто6У./ІУОІІIІIIІ та Ірхітс II 6 10Рll4tlЧІІУ .0Шn~ll4DIIlоlllcn. :lrUulO :lIКОII)'. 
про IfдJC./ICIIIII :lCМCn~lloi .IIUцIIIClI пі.ll бу.llіОllllQ11l0 06' ІСТ)'Р • РО;РСЬКоТ МІСIоКОI PIUUI НІ! 8S2 11.1І 06.07.2007 року 
0&ICJICI111ІІ1'8 обтажеlllll :lС.UlСКОРIIС"І)'8IШII :lriJUIO ICIUUI ОСІ)' MICIU ,.IIYВIIIIIII, :lс.ІCnIoIII .lliмllКl МІС .lіСТОбу.lliОllі 
кп .sPOOlpll-:ICМJIсустріП •• (61::1 право :1116Y.IIOIII): ClpОВОГО MallY та limrOIWIO.110 рcnpахуаlкІl мощ IIIКDIIIIIIIX 

- "1c:жD прОСIn')'C MOro пішо"ітlОro бульвару. 

Ilrшll~1~~ер== :сі71~~':о:l=::I:~і .llin1l111Cl1 ІІС С пі.llСТІВОIO 4111 ПРIIПIIIIСШIІІ Ібо :I.lillll об.lСЖСll1o (o6rnceJllo) 1'8 

28. ПравІ ОРСІІ.ІІО./IDВWI. 
1",,,1 "р"." т" 060. 'IIJKU сторІ" 

OPCII.II04DOCIUt ,.ІІС lарlВО: 

- nepclipml IUnЬООС RIlКOPIICТDIIIIII 1СfoICn~1І0і .ІІіЛІIIКІI' 
- ./ІОС1РОКООО РOJіРОDТ11 паlшR Договір у ОllПanкax.' перC./lба'IСIIІІ" '11111111'" 111KOIIO./lllRCТDOfol УкрІіІІІІ та ./11І101.1 

ДоГОІОРО"'; 

- :I.lilllml РOJмір Opcll4tloi ПnО111 У IІІПадках, lІерC./l6аЧClІІІХ 'ІІІІІІІІІМ 11КOII04DDCТDO.I Укроішl, О ТОМУ Чllcnl І 
O4IIOCТOPOlnlloOfolY ПОР".llКУ БCJ ]roml ОРЕНДАРЯ; 

- 0111l101'D111 lі.ll ОРЕIIДAР Я ClOCOIOCllOro ІІІС:ССІІІІІІ ОРСIl.llllоі nЛl11l' 
- 01111101'8111 оід ОРЕНДАРЯ віДWКО.llУООШl1І СУ"Ш ОРСllДllоі nлm'l :І 'ІІІСУ ПРIІАIIIІ1ТІІ ріШСІIІl1І 6РОІОРСІокоі .llсысоT 

рlUUl 11.1І26 ЛIlПIIIl 2007 року про ІІD./IDШІІІ ]C,..Cnlolloi .IIЇnIlIIIClI AOllimrllCllltl1l ./IDIIOГO Догооору. 
29. ОБОО'IІ]1СІ1 ОРСlIдО.llIВ1ІІІ. 

ОРСII4О4ІІОСЦІо ]обоо'lІ]аIllIП: 

- nCPC./IIIТII X,.ICnIoIIY .ІІіЛlІlІКУ ОРЕІІДЛРІО ]а АктаІІІ ПРIlПlllаllllll-llСрс.ІІІІчі; 
- ncpC./lll111 о ~"c:-rrв0llllll ]CMCnLII)' .ІІіМlltе)' у СТІІІі, що Biдnoli./lllc YIIIOBDIII ./IDIIOГO Договору; 
- ІІІ: ОЧШIІІ111 ./IIn, ІІІСІ б ПСРСШК04ЖIIJIІI ОРЕНДАРЕВІ КОР"СТ)'8I1Т1IС11 ОРСІІ.ІІОВIІІIОIO ]CIIICnIoIIOIO .ІІЇЛІІIIIСОIО; 
- nonepC41ml ОРЕНДАРЯ про ОСОМlllі ВnDCТ1IBoc:тi та lll:AonіlCll х,.Icnы�оіi .llinIHICII, llкі І процссі іі B111COpllCТDI111II 

мoжyn. спр"чш"ml СlCOJIоriЧІIО IlсБCJПСЧllі Ilacni4ICI1 41111 .IIOBкinn .. або ПРIІ]IССТ11 .110 поriРШСІIІIІІ CТDII)' CDJ\IоТ 1c.ICn~lloi 
.дIпllllOl. 

30. ПРIІІ8 OPClI4llP". 
ОрСll4llР Jc.ICnIoIlOi .ІІЇЛІІШОІ IІlас праоо: 

- OТPlwml 0Ї4 ОРЕНДОдАВЦЯ ХМCnЬІIУ .IIinlllКY У КOpllC1YBIIIIIII :ІВ Акто" ПРIIR.IIІIIIІІ-перC./lllчі; 
- CDIIIOcтinllO rocnO./lllplOla111 ІІа ХІІUlі ] .II01pIIIlIIlIIIIll РІОВ ./IDIIOfO Догоаору; 
- niCIIII _ІІЧСШІІІ Clpоку, ІІа ІКlIА було yкпll4CIIO ./ІІІІІІІА Договір, ОРЕНДАР, у ВllПIlдlC)' 118ІІCЖlІОГО llllСОllаlПIll 

обо.'окіо lідnо.і./llIО 40 Рlоа ./IDIIOГO Дoroaopy, мас :ІВ іНШIІ:( ріВlІІ1Х РІОВ ncpcalUlOlC право ІІа ПОllовnаПIll ./IDIIOro 
ДоГОІОРУ; 

- ОРЕНДАР, IІКlIА IЇДnOliтlO .110 ]DICOІІУ може 1110111 У 8ІІ0СІІОсті Opcll4OllIl)' :lCMCnIoIIY 4ЇЛІІІIКУ, мас ncpeaactlc право 
110 ПРII./І6ВШIІІ іі У впасніcn. У раі np04D*Y цід XIolcnwloi .llinIIIКlI, ]В YМOIII, що lіl' сплачу.: UЇII)', 111 IlКОIO 10lШ 
про./lllC'l'LCll, а У раї пр04DЖ)' ІІа rcoнкурсі (ayкuiolll) - ІКЩО Аого ПРОПШІІUЇІІ .: piOllOIO :І npanOJlIUЇaa, Іка .: нan6'Ш~WDlО 
і:l JDnpOnOllOlllDIX УЧIІClIIIКDJ\lII rcollКУРСУ (oyкuioIIY). 

Opctl4llP мас 1'DICOЖ переважнС право ІІа IlIкyn ОРСІІ4ОІІІІІоі 4ЇЛІІIIКlI І РlDі nPlIRII8ТI'II 'І8ІСОго ріШСІІІl1І ОpctШ04lllUCr.t. 
31. Opctl4llP ЗСМ~llоі .llinmIКtI з0601'0IlшR: 

- Нll./lll811'n1 ОРЕНДОдАВЦ1О MmкnllDicn. :l4iRcНIOВml КOlnPOn~ :ІІІ lllкоршmltllllМ ЗCr.lcn~иоі .ІІЇЛІІІІІСІІ; 
- 8111CDp1lCТODyвml _ICn~11)' .ІІЇЛllику за uinlo0011lo1 ПРltJIIDЧСIIIIIIІI; 
- "OC'lDCtIO сnnaчувml opcнml)' пntny; 
- ІІС 4Оnyc:кml хі"lіЧІIОro ЧІІ бу./IL-ІІrcoго іlrшого 1ІІбрутlСІII .. :lс,.ші; 
- пlдqшмуаml ЗСМ~ІІУ рику О 118ІІt:XCI10.IУ саиіТDРllОМУ С'І1ші; 
- У n'mW:ШIІІR ClpОК пlCnI 4CJI*IIIHoi РССС1раЦІЇ ./ІІІІІОГО ДоГОІОРУ Opcll4tl зс.lCn~llоі .ІІЇЛІІIIкtI 11D4D111 копію 

.ІІОгоаору DimrOIWIO"IY opГDII)' .llCp;lClllllоі ncwmcoloi cnужбtr; 
Р,оиlt .1l1l •• KO.DlD ",UЩ",ІІU1 а60 1І01инrн)жeIlIUl 06'QUIIII opell.U "" iJDlD ""стиlll'-

32. PIIJIIК IIПllUUCDВОro ЗIПIIЦClIНІІ Ібо ПОШICO,ФtICІIІIІІ об'ama opctl4tl ЧІІ noгo ЧDCТ1IІПI ІІССС Opell./lllP. 

33. ЗriдJlО:l 101М 
б""'IIIІІ.1 OpcII4llPI. 

CmptIZY'''IIIUI о{і'QUII" ораl.1І 
./IDГOIOPOr.r об'acr OPCII4tI моа 6ynl ЗОC1pllXODІІIIIR ІІВ .CC~ пері04.11іі цього Договору за 

34. С!рахуаlllllll об'cкra opcll4tl J./IiRcllIOC ОРСІI4ІІР., • 
35. СторОIШ 4О,..0111ЛІIСІІ про те, що У РlDі IICDIIКOIIIIIIIII СВОГО обо.I:lКУ CТOPOIIOto, llка ПОDІІШШ ЗГШНО з 

ШW .ІІОГОВОРo,.1 :ІІІС1Рахуlа111 об'acr opCl14t1, 4PYI'8 CТOPOIIO ,..cmcc 18cтpaxyвml Аого І 811111DГD111 .iдwкaдy8IUIllII "npaт 
111І C1pВXyDІІПIІІ. 

3..,11111 )'.,,11І дDlІІІDP11 npU",,,,,,,IIU1 iJtRD .11 
36. ЗмІІІа У"ІОО Договору 34ЇRсІПОCl1oСІІ У nllc .... IODln фаРІІІІ J8 DJDDШDlО :l1'D4D10 сторіІІ. 

У РlDі ІІІІ./ІОСІІ"ІСІІІІІІ ЗГ04lI ЩО4О РІОВ Договору спір ршо'аycn.СIІ У CY./IDDOIIIY порцку. 
37.д1я Договору npllnllllllCl10ca У раі: 

Заrd'IЧСІIІIІІ cnpoку, IIOIIXlIR noгo була УtcIIllАІ:tIо; 
- ПРII./І6I1III11 0PClI4llPCr.t xMcnы�oii дїЛІІllКlI У 8IIaClliC'l1o;. • 
_ Оше)'пу зCr.tCnWlоі .llinIlIlКlI ДІІІІ суспinlollllХ потреб або npllMycoaoгo 8ШЧ)'ЖCtПIll DICnlolloi .дiJwIXlI з .1000111В 

C:YCnїnIoIIOT Ilco6uIOcтl о порuкy, .СТВII08llСIІО.IУ 18КОIIО.I; 
- ЛіtcDi.llaшї topll4tlЧllоі особll-ОРСlI4llР"· 
ДоГОllр ПРllПШlllmCll11llCOЖ о і11Ш11Х 811ПDдlCllXo пcpt:4БОЧСIІІIХ :lIItCOIIО.I. 

38.дill ~CII ШJUlХОМ Аого ршlРОlІlll1 :ІІІ: 
8311 11; 

--



• ріШСIІІІІ.1 су"! ІІа BllМOry OДllici із старіІІ УІlвcnідок IІСВIlКОIІВIІІIIІ другою CТOPOIIOIO 060п'IІЗКЇВ, перед6а'ІІ!НІІХ 
Догавором, та BllaCnIД,OK ВIlПадкаво~ 3111IШ~IІІII1, ПОШКОД1kC1lt11l ОРСШД08ВІІОЇ зI!мc:nы�оїї дinllIIКlI, ІІКС iC'l'011l0 
перешкоджає П BIlКOPIICТDIIIUO, В такаас 3 ІІІШІІХ ПIДСТВа, 8IDI18ЧСIІІІХ ЗDКОІІОМ. 

39. РшірваlПlR Договору ОрсІІДІI зсr.ші в OДlIOc:тaPOIlIlЬOr.ay nOPllдкy ДОПУСКllСТІоСІІ: 
YMOВOIO ршірваllllR ЦLoгa Договору в OДIIOc:тaPOIIIILOr.IY nOPllдкy е IІС8111(О1І11ІІ11І OpclCДllpC.1 п.9, п.IО, п.11 і ІІІ! 

ВІІИОРІІCТDІІІІІ 3CftICnLlloi РlnOl за ціnЬ0811М ПрIDIІІЧСIІІIIІМ. 
40. Перехід права DJlBCIIac:ti ІІВ ОрСllДО8ВІІУ зс.IcnыІy діЛlIІІКУ до друroї ос0611, в таКСУ. РСОРГВllі3lціll IОРIІДІIЧllоf 

oco6ll-арс1lД11ра ІІС С пlAс:тааОIО ДllIІ змі,"1 У.ІОВ вбо розіРПВllІІ1І Доroрору. 
BllnHllu""lt:nI" cп.opl" 'ІІ "t!fI"HOII"""" 0611 "~ІІпл~"1! 8UHOII"'''''' ДОЮ.ОРУ 

413а IIСВIIКОIIDШIІ або IICJIDJlШІСІIС 811КOIIBlltlll ДоrolОРУ c:тa!'OIllIIlCCYТЬ віnПОПЇДМLllість ІїдnОlілІlО до ЗВlСОну та 
цього Догавору, 

42.CтapOIII, aКD ПОРYWlша 3О60в'IІ3ІIІІIIІ, :lвілыllm.cn lід niдnoBiдaпhllocтi, ІІКЩО 00110 доосдс, ЩО цс ПОРУШСІІІІІ 
CТDIIOca 110 3 іі 810111. 

Пpllнllще'" "DЛІІJltl!""" 
4З.цсп Догавір IІв61lpВС ЧIППIОСТЇ пім. пlДПllСВlІІ1ІІ еторОIlВМl1 та nоro дСРЖВВIІОЇ рееСТРІції. 

ЦCJt ДoroBip YКnDдCIIO у ЧOnlрЬОХ ПРI"lіРIllIrcц. ЩО "IВIОТІо OJIIIBКOBY IОРIIДІIЧIIУ СІШУ, ОДІ'" :І ІІІСІІХ :lIIDXCWm.a у 
npIIDDl110ro Ilотаріусв Броварськоro мlськоro lIoтвpillllIoIIOro округу &а:щр ІІ.М. 3D адрссою: KIIЇOCloКD обпacn., 
м.БРОВDРI" 6уn. НС3DJ1СЖ110сті, буд.7, apynln - в ОРСІІЛОДО8Ц1f, 1рСТіn - в ОРI!IIдІІРІІ, 'ICТllcpnln - 8 ОРГВllі, IІlІІln npo_i_ 
"ога дcp1ICDDllY рссстрвці10 - БРО8Iрськоr.IУ відділі Дep1КDBlloro 30lCnIolloro Кадастру. 

НсвlA'ОlllllМl1 ЧDCnlllвr.1ІІ доroвору с: 
МВІІ вбо схемв 3смcnы�оіi alnlllllOl; 
1CIIДDCТp0BIIA МВIІ 3CftlCnIoIIOi дinallКlI з 8ідо6рВЖС"'IIІ'1 06мс:х."СIІЬ (о6тRЖСIІL) у 11 8111(OPIICТDIllli та 8m1IODnСIOIІ 

зсмenLШIХ сс:рві1)'Тіа, 
акт аlDllВЧClПIl Мас 3Cft,enІоllоі дinlИlСІ1 в IІвтурі (ІІВ місцсоості); 
DКТ nPllПМDIПIR-псредачі 06'ааа OPCIIДII; 
npOClП' aiДJICДCl1l11 3cr.,enLIIOi ДWИКІІ. 

РМ8Ь"т" сторІ" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 

ВРОВАРСЬІСА МІСЬКА РАДА кпlDСLкоl 
ОРЕНДАР: 

ОIiJlAСТІ, 
ідеlmlфїкаціRlIllП код 3D ДDlIIOOI єдрпоу 26376375, 

lорllДllЧnВ вдреса: КlIi8Cloкa~~~~~~~~ 
aynIanpilll, 

ТОВАРИcrво 3 ОSМЕЖЕНОІО 
ВIДПОВlдАЛЬНIСТ10" ТОРrмAШЦElПl"', 

ідеНТf,ФікаціRIIІІR ход 34544406, КlР"д1,,,на аса6а 11 _ 

'8KOIIOДD8CТDOM YКPlillll, ЮРf'AlIЧllа вдресв: 02011,1I.J(aiJ 
8уn.3доnбуиі8СЬха, 6уд.7-о 

.qc06i AltpCJmJp8 
~mt!.~~я ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

шо.Ч""'''' ЦеА aoroalp зарссстроваll1lR в КIІ1I3I заПllсl. деР_Вllоі реестрацll договорів OPCIIДII зе"шl пра 
:aanllC ХІ ()f't)« SYA? 62-~ d » ~~ 2001polC)'. 

~ ~t!./LJt:}~ ~~~fJ ~ ~/ІИ)/)t; . t).J 
'1:>~/- . .""ii~' _,І'"~ ІІІ ..... ? ....... ~ ~ ...... І ... ~, .... , ... 

'f .LJ ,: •. ~) .• ~ ,- u . ,-·:00 r. \ • .:с... ....: •••• " • _, \ 
"".. • І .... ":.... • ~, ;;,~~; оІї";',1 с ·'1 r:.." .••.• '.' .. .. ~ • t :, ';\~ >о' .~ 1- •• .. '11 \11;: I.~ .: ;1 



КАДАСТРОВий ПЛАН 
321060000000:053: DО()з 

, 
'. 

ОПИС МВЖ: 
Від А до Б - ТОВ "Міські інвестиціr' 
ВіА G АО В - ПП "Броварибудінвест" 
Від В до r - тов БДК 11 МеркуріЯ" 
ВіА r до А - землі багатоповерховоі забудови . 

Е"сnлі"ачія ЗВJwельнra угІдь фо1JМQ б-зІМ. 
. 

Впасники 3BМJlI Забудовані зе&ші 
не зеМJIекориcr,yввчіта ~ Шифр УТ.Ч. 

рака землі державно У PJUIICII ЗIIJ'IЛWf8 ВClaOro земnі 

масності не н_ні МОЩІ комерцlЯ-

у впасність або HOro 

lСооистуввнJUI ВИІСООИСТ. 

А Б ' .. в 2 34 42 

3.11 ТОВ 1& Toprмвwцcнтp" 52 . 0.2000 0.2000 0.2000 . . ' 



АКТ 
про ВС1'8110DJlСППП 110 I\lісцсвості та DОГОДікеlllJП ЗОВІІ· оо • 

IJDПЬОII\IСЖІ зеl\lелы�оіi AimullCU 

ТОВ "ТОРZJlІа'"'(ЄIlI"Р" 

&& 08" серпня 2007р. 
м.Бровари 

~. ВИ)l(Чепідписан~, ,~редставник комунального підприємства Броварської міської 
ради БроваРJі-землеУСТРlА ,директор ЯЛОВІІ" д.с. 

В присутвоcri землевлаСНИІСЇв (землеКОРИC1)'Dачів): в особі дирепора ТОВ "ТОРПlашцептр" 
А.О. БосClIКО 

та сумїЖНІіХ земnевnасників (земnекориcnyвачів): ТОВ "Міські UlвеС11Щіі", ТОВ 
"Броваробудіпвест", ТОВ БДК "Меркурій", ЗеАші багатоповерховоі заБУДОВ0. 

предстввmпdв виконкому ГopдiOIКO Т.В. 

представника Броварського міського відцілу земельних ресурсів Шок;уп МА 
що пред'явили свої повноваженЮІ, провели встановлеJПfJI на місцевості та поrоджевня 
зоввimиьоі межі земельної дітппа{ тов ffТорглrаllЩЄ""'Р ,. 
що звахОДИТЬCJIза адресоІО М. БроваРl1 
3взвачеві межі ва місцевості проходить по I\leжDВ1D1 зпаlCDl\l встаповлепого зразка 

ніяких претензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі погоджені і не 
ВИІОІИКаЮТЬ спірних пиraнь. Межові знаки, JIКВМИ закріплена земельна дinявкa в кількості 
12 шт. показані представником відділу на місцевості, та передані ва зберiraвня 
землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходженвя земe.nr.ноі дimmxи 
показані ва абрисі на звороті даного акту. 
Ппоща дimmxи, наданої В корвстуваlПlJl на уаlОВах оревдп 
зПдно земe.nr.во-кадастровоі докумевтаціі CКnВДВЄ 0,2000 n. 

Цей акт є підставою ДJIJI прИЙВJmJI ріпlem~ корИС1)'ВВВВЮ з ваступвим 
оформnеввям документів. що ііііааос:т.і або кориС1)'В8RВJI землею. Aкr 
СКЛадений в 2-х примірниках. 

Представник землевласника 

(землекоРИС1)'Вача) 
__ ~.,:.."., :;;.Босеико А.О 

. '\ 
~~~. , 
~ __ '. ~овий д.с. Представник ЮІ "Б]~оваРIi[-зе~МЛlеус~~=~~ 

,. 

Представник виконкому 

ТОВ "Міські інвестиції" 

ТОВ "Броварибудіввест" 

ТОВ БДК "Меркурій" 

Представник Броварськоro 
Міського відділу земельних ресурсів 

__ ~ГopдiЄНI(O Т.В. 

АХ.IIS>J~'\.~-_~~--.;Шокун М.А. 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJIЯНКИ 

.. '. 

о ОО 

---------------------~-----------------
Опис ме)1С: 

1. від А до Б ТОВ "Місью інвестиції" 
2. від Б до В ІШ ''Броварибудіввест'' о 
3. від В ДО Г ТОВ БДК "Меркурій" 
4. від Г ДО А землі багатоповерхової забудо~и 

,---=--
Абрис склала: Х(ухова І.Л. o~::t;;~1' 

7 



АКТ 

про перенесення ВІІВТУРу зовнішньо· І· • .• • 
меЖІ земелЬНОI ДІЛRІІКІІ 

ТОВ "Торгл,а""се"",р" 

"08" серn11R 2007 р. 

Ми, RDЖЧепідписані, представник кп "Бровари-землеустрій" Броварськоі міськоі ради. 

в присутності представника: Чеllусенко в.Мо 

в присyrвості директора тов "Тора,а"ще",,'Р" А.О. Босеllка 
Представвика виконкому ropdielIKO т.в. 
діІочі на підставі дозволу виконкому Н!! 273 
ради народних депyraтів від 24 листопада 1992 року 
Начвльвик відділу земельних ресурсів Шонун М.А. 
перенесли в натуру межі земельноі дішппси згідно кадастрового плаву 

тов "Тора,а,,,,(єн,,,р" 

місце розтamyвавни земельної дimmки ЛІ. БРОllар" ІІа lІІеР'Ullоріі Л .,ерг" КllаРIІІЩ 
Оліл",і';СЬКІІІ; 
зl'iдво рїшеВВJI Броварської міськоі ради J& ,ід 366-22-05 14 .,epllНR 2001 рону 

• Межові знаки 12 шт. Передані в натурі представнику замовника, на вого і HВICJlвдeHO 
ВlДПовідальвїсть за іх збережеВНJI. , 

РОЗміри та місцезнвходжеВВJI межовИХ знаків земельної дiJIJппcи похазвві ва абрисах. 
Цей ВІа є ПЇДставОІО ДJIJI прИЙВJlТl'JI рішеВВJI по фактичвому користуваввю. 

Arr СКJIвдевий в двох примірниках. 

Представник землевлас 
(землекористувача) 

Представmпc: кп "Бровари
зеltШеустрій" 

Предстввmпc: вИІСОВКОМУ 

~редстввllИIC Броварського 
Icыcro відділу земельних 

РесуРсів 
OНlIIMw4. 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯІІКИ 

Б 

-------------------~~-------------
Qпиемеж: 

1. від А до Б ТОВ "Міеью іивеctиціі" 
2. від Б до В ІШ "Броварибудіивеет" . 
з. від В до Г ТОВ БДК "Меркурій" 
4. від Г· до А землі багатоповерхової забудови 

Абрис емма: Жукова І.Л. 



АКТ 
ПРИЙМАШІЯ-ПЕРЕДА ЧІ 

МІсто БроtlllРІІ КІІ"С"НIl106лIlСІІІL 
д.1 "",ся·,1 С60."ОIО року tltрtСІШ .tlICRI(R ,,'ЯІІІОIО 'ІІ'СЛІІ. 

ОрСllДодавець: БРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА I(Иінськоl ОБЛАСТІ Юрl'Дllчна особа за 
шонОДIIDСТВОМ УкраїНIІ, ідеНТllфікаціАНIlП код за дa1111M11 ЄДРПОУ 26З76З7S, IОРIfJUfЧна адреса: 
Київська обл., ... Бровари, вул.Гагаріна, 15, в особі міського ГОЛОВІІ АНТОНЕНКА ВІКТОРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА, JlКIII діє на підставі ст. 42 Закону Україш. "Про місцеве caMoBpaдyвaHНJI в 
Украіні", "ереdaла. а Орендар: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОIO BIДIIOBIДAJlЬHICТIO 
"ТОРГМАШЦЕНТР", ідеНТlfфікаціRниl код 34544406, ЮРИДllчна особа за законодаВСТВО.1 
УКРВїНII, ЮРl'Дllчна адреса: 02081, м.Київ, вул.Здолбунівськl, буд.7-.. (саідоцтво про державну 
реестрацію ЮРІІДІІЧНОЇ особи серії АО І N!! 09976 І, Вllдане держаВНI'М реєстраТОРО.1 ДаРНI'ЦЬКОЇ 
раПонної державної адміністрації у М.Києві Свнтенко С.М., дата проведенНJI державної 
реестрації 10.08.2006 року, номер заПІІСУ про державну peecтpauilO 1065 102 0000 007294), в 
особі Дllpектора БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, що .Іешкає за aдpeCOIO: Кllівська 
омасть, м.Миронівка, вул.Леніна, буд.88, кв.З4, JlКІ'П діє на підставі Ста1У1У 
Т08"ТОРГМАШЦЕНТР", зареєстрованого держаВНІІ.' реєстратором ДаРНllцькоі раПонноі 
аержавної адміністрації у м.Кlієві СВJlтенко С.М. 10.08.2006 року за N! 1065102 0000 007294 
IР",ї,lЛ. в оренду земельну дinJlНКУ площею 0,2000 га, за рахунок земель сinьськогоспод8рсыс~~ 
DpIDначенНR - PЇnnJl, ДnJl розміщеННJI піДПРllємства торгівлі та побyroвого обcnyroвуваННR - зе.ШI 
XOMepцiJtHoгO ВIІКОРIІСТ8ННJI, за aдpeCOIO: Кllівська область, I'IЇето БроваРll, ІІа TepllТOpli П черПI 
-pтany олDlпіАсысІп •• 

КадаСТРОВІIR номер зеt.lельної дїJJJIнки 32 1060000000:053:0003. 

ЛІI,,"с" Сlllорl" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
RJdвськоlоБЛАСТ~ 

ідеНnlфікаціRниR код за даНИМll ЄДРПОУ 



ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

.'ста Вроаари х'иіасысоі 06nасті 
2)Jетьоі!о жовтня ав, тисяч. CЬCUCOi!O РОІСуо 

• ОРСІІДОДВВСЦЬ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА JOdвCЬKol 0"',& .&СТІ 
. У -о. ф"ij 841'" ,IОР'lДIIЧНВ особв за 
законодавство" KpВ1НJI, IДClml І!'ВЦІ IlПlіі КОД. зв Д8НJI .. 11 ЄДРПОУ 26376375, КlрИДІIЧНВ ссв: 
Кllівськв оБА., .. ,БроваРII, BYA.rarapllla, 15, в осоБІ АндРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕк".аUnnОВИЧА ii~ • • • . . - 11 07 ~ ,ЯКlII wE на 
niДC:1'8D1 ДОВІреноСТІ, nOCBIД'ICIIOI • .2007 року 38 р NII 1230 НМ БВЗJIР пр • •. '. • IшаnulМ lIaraplycDM 
BpoBapcькoro 'UCЬKOro IloTaplDAЬHoro oкpyry, з oAНoro боку, тв 

O~UUlP: ТОВАРИСТВО З ОВМЕRlВНОЮ ВЩПОIПДAAЬJDСТІО mИНЕТРНIt, ідСlmlфікаціiiJuпї КОД 
.35167385, 10рІІДІІчна особа за закОIIОДDD~ВОМ Украuщ, ЮрllДllЧНВ адрсса: 02140, ... КrIЇВ, ВУА.ГРІ.ШКВ, 
&уд.3-а (свідоцтво пр~ дсржав"у РСССТРВЦ110 10Р'IДI~ЧJlоі особ'l серії АОl NI 101180, В'ІДвне деРJКIШJII'" 
реестратором ЖУРВХІВСЬКО.О Т.О. ДаРJIIЩЬКОl0 PDJIOIIHOl0 у .. істі Кr,cBi державl.ОIО IIДМiнicтpaцiEIO 
Ilомер ЗВnIIСУ ЄДР КlрIIДIІ'IШIХ осіб та фіЗ'ІЧIIIIХ осіб-піДnР'lє.щів 1065 102 0000 009474 дa~ 
провсдеUНR AcpJKaвHoi ресстрвціі З 1.05.2007 року), в особі ДІІректора TOBapl.cтвa гАЙДУЇ<ОВО! 
О~ЕНИ. ПЕТРІВНИ, заРСЄСТРОВDНоі за aдpCCOIO: ... І(ІІЇВ, ВУА.Чеська, буд. 1/22, кв.27, яка діє нв 
ПІДставІ Статуту ТОВ ІТРШІСТРІІІ, заРСССТРОВDJIОro державНІІ.' реєстраторо.. ЖурахівСЬКОКl ТоО. 
ДаРIUЩ.~ОIО PDJЇOHHOIO У місті КrIЄBi державноКl aдмiHicтpaцiєКl 31.05.2007 року lІо .. ер ЗВnI'СУ 
10651020000009474, З Apyroro боку, разо .. імеllовані СТОРОНІІ, 

l1fюrcu aaIJXlllfnwco' nePe6YaaНNU rpu 3~,IJ03YМf 1IIII.JICНfi1 rUUUVnf,~ 3IfIIIC8IfNA CIIIIJЇX ащ 
,.",..,.ан.о 03наШмшен' нотаріусам 3 npunuccucu guafnьНОі!О зarcoноаааcmar:r, r.go paylllCllOmь 

~ НIUIU npааочuн 
{301CJН!AU1. 3 ВШСOi!CUШ r.goao нec1Uicнacmf ,.".oчuн!ll.1JICIUIlШ VeIi аа,оа.р npo rrIIIXC 

Пре.етДом.ору 
1. OpCIIДoдaвeць зriдно з рішенннм Броварської міської Paдll Кrdвcькaї оБADCТi від 20 ВерССНН 2007 

раку НІ 452-27-05 .Про ПРИПІmеннн права корпстувавнн ЗСМCAЬНJDOІ ДЇo\RНIcIIi.ПI', НВДDННR В 0PClrдY 
3еМCAЬНlIХ діАнкок, H8ДDННR У постііІНе кopllCТYВaвнн зеМCAJoНоі діАннки, H8ДDННJI дозвоАів ІІа 
BIU'OТOВACННR технічноі документаціі по оформлсннш права КОРI'сту&аннн ЗСМCAЬJDDodI дiAннкu.n. 
1ОрllД11ЧК1W і фiзuчннм особам та BHecCННR змін ДО рішень Броварськаі міськоі P8ДJ'- ІІВДВЄ, а Орендар 
ПРId'IІІ8Є В орен.цу терміном на 5 (п'нть) років земe.u.нy ДЇAJIНКY ПАОЩСКІ 2,0000 n, 3D рахунок зсмсль 
~коraсподарськаro призначеннн - pїAAR, з НІІХ 0,2261 ra - землі обмczcноro ВШСОРlrстаннн -
ІІІІКенеРНJп1 кopIlДop мереж комунікацШ, Д/tJI розмiщeшur вupоБНJ1ЧОro КОМПACJCCY - землі nPОКПСАОвості 
ПО B'_1d. Красовс.каl"O в раХові розмhцe ... &,~ "18-& (вlcbaauuun'lo - ... ) в місті Вровар. 
КвШса.ваі о&мсті, (нвдаАі - ЗСМСАЬНа діАввка). 

Квдастровш1 номер ЗСМСЛЬІІОЇ ДіАННКИ 32 10600000:00:047:0003. 
06'crcm оренаа 

2. g ОрендУ персщвєтьсн зеМСАЬНа ДіАННКа З81'8АЬНОIО ПАОЩСШ 2,0000 ra. 
3. На ЗeNCAЬНiJї ДіАННЦі будівлі та СПОРУДІІ відсутні. 
4. ЗемСАЇона ДіАННКа передвєтьCJI В орен.цу без. будівсль та сп~руд. • • 
5. НормаТlшна rpошова оцінка ЗСМCAJoНої дwпoa. _на перІОД будівНJЩТ8& 31"ІДНО B'~ З тexнtчноі 

доКументації про корма,nшну rpОШОВУ оцінку ЗСМCAJoНОІ дLuuual Броварськоro мicькoro щддІАУ 3CМCAЬНRX 
ресурсів від 26.09.2007 року Na 04-3/13-3/1367 C'l'DDовнть 212 167,00 (Авісті ДВ8Н8ДЦІІТІо ТlIСІІЧ сто 
шістдеc:rrr сім) rpsшCНlo ОО коniiiо& 

HOp .. aТllDнa rpошова оцівка зсмcAыоіi ДІАННКП 3 дaТlI ;w1ЧЇ об'ЄJa'D В СКСПАуатaцiJo зr1дно IIUТSUY з 
тr:xшЧllоі докукентаціі про HopMaТlIBНY грошову оцінку земСАЬНоі ДЇARНJa' Бровар~ro мi~ro відділУ 
-~IX ресурсів від 26.09.2007 року N9 04-3/13-3/1366 СТВНОВI1ТЬ 509201,00 (nnCOТ девить ТИCRЧ 
А1Ііc:n одну) 1'pIIDНIO ОО коniйок. 

6. Земельна ДіАННКа, JIКD передаєтьсн в opearдY, не має HeдDAhdв, що Ma.yn. перешходисати Ії 
СФ:k'ntвному ВШСОРІSCТDНJUО. •• 
• OpeuдOД8Deць СВЇДЧJ1ТЬ, що зrвдaнa зсмслы�аa ДiARНКa на .. омент mдпuСIIНIUI цьoro Доraвору Н1КO~ 
QllUoмy в орен.цу ке 3ДDНa, не продана, не подарована, iНUnDC способом не вfдчyжeва, ке 38CТ1U1ACНa, ~ 
3а6араною (арештом) ІІС перебуває, CYAOBOro спору щодо неі, а "l'IUCO. пр~ У третіх осіб JIК в .. е.вх, так І 
3а мeжaau. YкpвiJoI не має JIК внесок ДО cтaтyтнora фОlrдY IОРSrд11ЧJU1Х 01;16 не внесен .. ЗСМCAJoНа ДіАНККа 
3ll1IXoдкТJ.c:н У стані, повні~ прsrдaтиоuy Д/tJI BSlКOpS'C'I'IUUUI Ії за ціАьоDПII ПРll3начCННRМ. 

7. IнunlX осоБМlDостеіі об'єкта ореНдІІ, mci Ma.yrь ВПAlnryn' на орендні відноCIUШ немає. 
CrnpОІс аіі Дом.ору 

. в. Цей Доroвір укладено строком на 5 (п'ять) років 3 дaТlI пiдnпcaнНR ~ro Дoroвopyo ПіCAR 
3lUciичеНIUI строку діі ЦIooro ДоroвоРУ ОРЕJoЩAP має псрев~е право I!0HODACНIUI 1101'0 н!і ковніі строк. У 
ЦЬому разі ОРЕЦДАР ПОВШІен не пізніше нhк та 2 (Ава) М1свці до 31UC1НЧеННR сроку ДІІ ЦIoOro Дoroвopy 
IllIСЬМово повідоlUtТll ОРЕIЩОдАВЦЯ про намір продоааml iioro діш • 
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Прп DВКОРВCТIUIШ ЗОМСАв01 aJARИJCП ве :lа aIAIoOBВJII арава.еВ_ІІІ орекдвр _трачJ 
поро .... о арао ва ПОВО_АО_ домвору opOIlДJl. J 

о,Р.камCl МCUnCl 
9. OpCJfДJla ПAILТ& :lа :lСМeAJoIІУ діАянку на псріод 6удївющтва BHO~CII Орендар см у rpОWОвій фо 

нвціОН&АЬнііі ВІІАІОТЇ YкpaiнJl в сумі 31825,05 (ТРlrдцJlТЬ одна Тltсяча ВІСімсот ДВaдtUlть п'кть) 1'рIШСIа.оі 
коnШок на рік, що стано_ить 15 % (п'ЯТНIUЩRТЬ) -iдccmciв -ід нормаnшної rpowo_oї OЦЇНXJI зсмeм,J 
дiARН1CII - 212 167.00 rpllВCНЬ. ореНДllа ПА8та за земсАыty дiARнкy з Aant здачі об'єкта D ексnлуа'l'lllit' 
ВIШСlrn.cя OpClfД8PCM у rpowoBiii фор.d _ нaцiOllaAЬНiii _8AlОТЇ УкраіШI В сумі 76 380,15 (сЩцс:сят unQI 
ТlICRЧ тpllCТ8 вісімдесят) rpll_CllЬ 15 KoniiiOIC ІІа рік, що СКАЦає 15 % (п'ятн8д1UlТЬ) відсonciD-;J 
Itорr..аnШIIО! rpОШODої oцiН1al- 509201,00 rplШllЯ, зriдllО ДOBiдtaI но 248 від 02.10.2007 року _lnCOНlCllll! 
Броварської міськоі Р8Д1' про ВlІзнаЧСIUU1 орсндної nлаnl ЗD зсr..еАЬНУ дімlІІку. '1 

10. Об'UIСАСНIUt розміру орендної шаnl за зсмс:лы�іi діАяики дсржавної або КОмyJlальиої 8A8C11OQ; 
:щіііCНSОCТЬCR З УРаХУВаН1ІАМ іх цiAьoBOro пptlзнаЧСIUUl та коефіцієнтів illДCKCaцii, _II3ИВ.,.' 
ЗDКDIIОД8ВCТUОМ. за затверджс:Н1IМJІ Кабінетом Міністрів Украінн формвш, що зanОВIПОIOТЬCR niA '11' 
YКAaДIUIНR або 3МЇНJ1 умов дoroвopy орсИДtI ЧІІ npoдошксlUUl пом діі. 

11.0pcnдna ПА8.та BНOClIТLCR ПОЧВВIUD'ІК S ДIUI пркіі_т'І'ІІ рhпСВJIII cecfl .Ід 20.09.2007 JIOIII 
ЩОШCRЧIІО РШЮІМІІ чаcткar.ol в сумі 2 6&2.09 (дві ТllCllЧI JDlcrrcO'l' П'R'І'ДСCJrТ двІ) I'рIІВиі 09 КОnШОJr 8, 
перІод IiJoдIDlUlЦ'l'lla та в сумі 636&.02 (udC'l'lo 'l'НСІІЧ 'І'РНС'І'& IIdC'l'AeCR'I' II'R'I'Io) !"рВВС" 02 хоniiD 
пIСАІІ:JД8" О&'СХ'І'а D olCCllA7a'l'llldto, щомісячно протяroМ ЗО (ТРИДЦК'nI) К8АеидарюіХ дні8, .18С'І)'ПЮІІ~ 
ОCТUПNМ 1СВАе1IД&РШ'М днем звітном (nOAaТКODoro) місяЦІ! без ypaxyвВIIНR rщв ШАЯХОМ пеРС:РВХУВIUlRl81 
розрахункоВl1ЇІ рахунок ОрендодавЦІ! Ng 3321081270000& УДК 7 КJdвc •• обмстІ м.Квса .. IU 
зкпо 23571923. мфо 821018. одер.,.а. - Вро.ароке вдк. аод првзва.с_ 130&0200. 

12. Передача про,цукціі та HВДВН1UI noCAyr в рвхуиок орендної ПАаТll ОФОРМARЄТІоСІІ вiдnOBЇДНIIIII 
8.КТ8МП. 

1З. Розмір орендноі ПА&ТН переrARДaЄТЬСЯ у разі: 
- зміНІ. умов rocnодаршвВНIUI, псредбачсшlХ дoroвopoMi 
- змUUІ розмірів земеАЬНОro податку, n1двllЩСИН11 цін і таРllфів, 3мUm коефіцієнтів iндesa:a\ 

Вll3иаченпх законодавСТВОМ; 

- пariршСИНІІ стаиу орендованої земСАЬНОЇ дiAmucи не з _.rнн орCJfДВрИ, що niдтвc:pдllD' 
дсжуІІентамні 

- 8 інших _иnвдхах, передбачених законом. 
14. У разі невнесeRIUI орендної ПА8ТН у стрOJOJ, визиачеиі цим ДОМ80РОМ CnPlUL\Rєn.CR nc111 

розмірі подвШиоі CТ8ВJCН НБУ за КСРІСНІІЙ де .. прострочс:иин ПА8.Тear:y НССПАачеиоі суми за кoжнm'''' 
nPОСТРОЧeRIUI. 

У"-08U 8UICD'рш:rJICIJUUI З8llC8llьноі iНnянlCU 
15. З~ •• ем.иа дiARикa псрeдaCТItCII 8 ореи.цу ДАВ розміщеИИR _.rpобинчоro коМПAeJCCY'. 
16. ЦіАьове npuзиачеННR ЗСМСАЬИої дWnacи - зс:МАі nPОМНСАО_ості. 
17. УМО8Н збсрeжestJIR стану об'acra opeндu: 

• збсрехсенив .ерхиьом шару tPYJnY та no.ШuпeRIUI iнumx корнсишс ВАастивостей з~ 
дWnacнi . 

• 38Х11С'1' ЗСМСАЬИої дWпucи від забруднCННR xiмi'lН1UOl та радіо&КТІlВИНМIt реч08UJ111М11 "Ііа 
ЬWПІХ npоцес:іа руііиув&IIUR; 

• • ОРЕндАР не мае права без офорШCJUIR у _стаиОВAellому законодавСТВОМ поprдICY 3~ 
WAЬO_e npuзиачCIIИR 3СКCAJaИоt дWuпmі 

• IDКИ8I1ИИR звходіа, передбачених цим ДоМ80РОМ &60 iвuшx необxfдН11Х No8 з6е~ 
ЗСМl:Aloноt дWnaal. 

18 П ~~08U t cm,pOIC&t Re,Реаачt зuc.ької atruuc.cu о О,РенС)У і 
• средача асмем.иоl Д1AIIНJcИ в орсщцу 3ДііісншЄТЬClr з розро6AcниRм проснту іі BfдвewtННJI• ..d 

Кап І1ідставош розроБACИИR lIpoeany Bfдв~ 3еМСАЬИо! дWnacи є: рішениа ВРО8арс:ькаї мi~~ 
зем=:":~ від 2З ссрQИJI 2007 року' NI 428-26-05 .Про UPШlИНCИНR права JCOp1~ 
3емеАІоЮІХ :rкaмsI, НaдaииR в ореид.У аемСАЬИИХ дfARиoк, пeptWlЧУ • постійне КОРІ ~ 
коР8С'І)'ВIIНИR з~~1Я J::a.0Aiu на BII1'OТOВAeННR текнічиоі документації по афорМACJllllO ~ 
Броварськаї мicr.кoi __ .. ІОрJfД,11ЧН11К і фізнчнцм особам та .нееCИНR adи до 

р_. J11fIO 

по ...... ~на· ОРО3РО6Ас:иив npoesny вJдвeдCIUUI зсмw.иої дiмnaol і Вlrrpатп, пов~81В ' -_........ рендврн. 

2
190' ~ УМОВІІ передачі 3С11САЬної ДіАННКИ 8 орc:sЩJ 81 .. ---, __ .ttI 

• --.. еда ... 3l:llCAJoНoi дiARики О -Z·-· IJPrv-" 
3& ааа", іі nP'Uu.waut-псредачі рендарш :JДiВсншE1'JoCR niСАІІ дeJ»КВIIHoi peєc:тpaцff ЦJODI'O 

ва sdACТIUII ет .2& Зruco'; у: aIВU" pcJlllolf, , 
1I'1IТIUUt1UlJdi СТРОК D1CWI ар IІро opellЦY :aau.t" .Ід, 06.10.1998р .161-Х1!~tdICIt.fI 
""""'1101 lІ6аС:ІІает1 з:::--801 ресстр..п дal'OBOP7 ор ...... aDМCABoi ді ...... A.~~ 
пада'nШва1.СА,.вu. l13авиіі 8lUULTU -ІІЬО доn.оп .=0 ...... .,. oprur1 РР 

~ 
L ----



29. Обов'язки Орешдодавця. 
OpelfДOДВВCЦJo зобов'язвниіі: 

- псредаТIІ земсАыІy дwшку ОРЕI-ЩAPJO за Актом пр - • 
InВlвння-псредаЧI' 

- псредаТlI В КОРIIС1)'ВOJШЯ ЗСМСАЬІІ)' ДЇАЯнку У стані що" ' 
_ Ilе вчаlнsrnl дііі, які б ПСРСШКОдЖ8АІl ОРЕи ~ А nЕВВIАП• овщає умовам дaнOI'O ДОI'OВОРУі 

ДЇАЯНКОIОі .~ xopllcтyвaТlICН 0PClfДOBВНOIO зсмc:.u.НОIО 

- ПОПСРCДJтІ ОРЕНдАРЯ про осоБAllві BA8CnIBOcтi та недОАіааІ зе .. c:.u.ноі дїARlnaІ які в n оцесї іі 
ВIIКОРIIc:rвнrlЯ можуть СПРllчrrНlml СКОАоri'ЩО IrсбезПСЧІlі lІаСАідХ11 • б р 
поriршсН11Я c:rmIY Самої земсАЬНОЇ дїАяIIКlI. ДАН довКІААЯ а о ПРllзвсc:rrr до 

ЗО. Право орсндаря. 

Орсндар ЗС"САЬІІОЇ ДЇАЯІІКІІ .. ос прово: 
- OТPl1Ma~1 від ОРЕНДОДЛВЦЯ ЗСМС~НУ діАЯнку У КОРJIC'l)'D8J111Я зо Акта •• ПРlnW8JIНЯ-псредачіі 
- ~0CТ1111~0 roсподарlоваТlI ІІа зс~ з ДОТРII.IВНIIЯ умоа ДOJIOro ДoroBoPYi 

- mСАЯ зaкr~IЧС~11Я .cтpo~, ІІВ ЯКІІІІ буАО yкA8ДCIIO данІІіі ДОl'Oвір, ОРЕндАР, У ВIШадку JlВАеЖНОI'O 
ВIIКОII8J111Я обов ЯЗКІв ВІДПОВІДІІа до умов Д8JIOI'O ДоroВОРу, мвє за ыwІх ріВНIІХ умов ПСРСВIІЖ1IС право ІІа 
ПОНОВАСIIIIЯ ДВНОI'O Доroвору; 

- ОРЕндАР, ЯlOlіі BiдnoBiдllO дО ЗВКОJ?, може маПІ у DA8CНOcтi орендовUI)' зеr.IсАы�)' ДЇARIIКY, .Іас 
перевDЖН~ првво ІІа ПР1ІДБOJlНЯ П у DA8CHICТЬ У разі продажу цісі зеМСАЬноі дїARlnal, за УМОВІІ, що віН 
CnAачус ЦІНУ, за ЯКОІО ВОllа продається, а У разі продажу нв KOIrкypCЇ (ayxцiOlri) - якщо iiol'O ПРОПОЗIЩЇЯ є 
рівною з ПРОПОЗШUСІО, ЯI,а с Jl8JїбіАЬШОIО із звпропоноВВНІfX учаСН11КВМІ1 конкурсу (ayкцiOII)'). 

OpellДap мас також переважнс прово ІІВ ВІІКУП ореНДОВВІIОЇ ДЇARНКlI в разі ПРJmнятrя TDКOI'O рiwсJIНЯ 
Ope,lДoДВDцe ... 

З 1. Орендар земеАЬНОЇ дїARНК11 зобов'язан .. іі: 
- IlaдaвaТll ОРЕНДОДАВЦJO МОЖAlшість здitїСН10ваnl КOUТPOAЬ за ВJnШРОCТ8J1НЯМ зеМCAЬJІОЇ діАянкаlі 
- BнкopI1CТOByвaТII земСАЬНУ ДЇARHКY за ціАЬОВIІМ ПРll3нвчеН1lRМі 
- своєчасно СПА8'I)'Dаnl opeJfДJl)' ПА8ТУі 

- Ilе ДОnYСК&ТlІ хімічноro Чll будь-якоl'O іншоro забруднeнвR зеМАЇі 
- niдтpнr.l)'DaТlI земc:.u.lry ДЇARнкy в НВАСХСІІому санітарному c:raнii 
_ У п'ятндеНКJm строк піСАЯ державноі реєстрації дaнOI'O ДОI'OВОру OPeJfДJl ЗСМСАЬНоі дfAяanal IIDДaТlI 

,,'~»~i!J!D,,~gt:и.11~~"'9~..r.f~.і~~~~,=J1,т,sі я-.RФ!ljIVР~~ТI'IfIY"",.-I-r'!""~8~ANF"""7. kt:W~':!."~ 
~ ЗОУАУВВТlI 6lrcxт o~iiцтвa, вказвнml в п; 1 їіаТ'-ОmдОI'OВОру в тcpr.nнo_ 1 .ОСІЩІВ, з._о 

nPОТОКОАУ резУАЬтату КОНКУРСУ по АОту NII9 від 17.07 .2007р. щодо надання земCAЬНJIX діАянОХ в ореlЩУ в 
... BpOBapll. 

Ри3КIС 8wuШ1СО80_ зккЧ&8ННЯ ао runшcо_еНЮІ o&"CICJJUI Оl'.как чк Аао чаcmwcк. 
З2. РІІЗІІХ BJmВДXOBOI'O ЗНlПЦС:ННЯ або пошкодження об'єкта оренди ЧІІ йоro ЧВCТIUUІ несе Орендар. 

Сml'1IIqI8аНЮ1 06'сlCma Оl'_ак 
ЗЗ. Зriдно з цим доroВОрОМ об'єкт орeидll може бут З8стрВXDВВНlIЙ на весь період діі ЦЬDI'O 

ДоМВОРУ за бlDК8ННЯМ Орендаря. 
З4. Страхування об'єкта OPeJfДJl здійснює орендар. 
З5. CтoPOНlI ДОМОВНAlIСЯ про те, що У разі нeвnxoнання eвOI'O обов'язку c:roроною, яка ПОВІІННа 

З1'ЇДно з ЦlIМ доroВОРОМ застрвхуваТlI об'єкт орlШДll, дpyra c:roроиа може ~~aТII iiol'O і вnмaraтн 
відшкодУВання BltтpaT на страхування. 

Зміка УМО8 ДlМ080JlY і "JlWlКК8ККR АІМО ііі 
Зб. Зміна умов ДoI'OBOPY здШсншєтьс:я У ШIСЬМОВШ формі за взаємною 3І'ОДОШ. c:ropiн. 

у разі недоcяrнення 3І'ОДlІ щодо умов Доroвору спір розв~ся у судовому ПОpидky. 
З7.дія ДОI'OВОРУ прнmlНЯЄТЬС:Я У разі: 
3акінчення строку, на ЯХ1m iiol'O буАО ухАаденОі 
ПРІІДбання Орендарем ЗСМСАЬоої ~ У ВАВСНЇСТЬі. • 
Bllкyny зеМСАЬноі дiAянкll ДАН c:ycmм.НIIX потреб вбо пршаус:ОВОI'O вsдчyжеnня Зer.tСАЬооі ДlAЯНКlI з 

"ОТІIВів cyenіАЬноі нсоБXЇДSIОСТЇ в порядку, BC'ї'IUIOВAeНOМY закоНОМі 
- Aiк:вlдaцii ШРИДІІЧНОЇ особll-ОРендаря· 
Домвір ПРIIПIIНЯЄТЬСЯ також в iнwsIX ВIШадхах. п~ед6ачem~ законом. 

З8.дія ДoI'OBOPY ПРllmJНЯЄТЬСЯ UWlXQM iiol'O РОЗІРВання за. 
ВЗQСМНОІО ЗI'OДОIО c:ropiн; , • 
рішснкям суру ІІа Blaмory ОДllієі із c:ropbl унаСАідоХ невlІКОНВННЯ дрyroш c:roPOIIOIO 060В ЯЗКІВ, 

П~РедбачеНlІХ ДоroВОРОМ, та внВСАЇДок BlmВДКOBOI'O зшп.цеНIUI, ПО~кодхсеНІІЯ орендОВІІІ.оІ зе.,c:.u.ноі 
дw!IIКlI, яке іСТОТ110 персшкоджас П BIIXOPIICТOJlHIO, а також з bwnах ПlДCТ8JI, ВІ13начCНlIХ ЗВКОІІО ••• 

З9. Розірвання ДОI'OВОРУ OpellД1l зСМАЇ в oднoc:roPOJUIЬOJory порядку дonyeкaЄТЬCII: 
УМОВОІО розірвВНlIЯ ЦЬОI'O Доroвору в OДI.ocтopoJlНЬOJolY порядку є IICВIIКOHВННII Opearдapcм п.9, п.lО, 

П.ll та п.Зl П.П. 7 і не ВIIКОРIIСТВННЯ земсАы�оіi дWuпal за ~IIМ nPll3НачСІІНЯМ. • 
40. Перexjд права DA8CНocтi ІІа opelfДoBaнy земСАЬНУ ~ до дpyroї особо, а ТВКCDК реорl'ВНl3ація 

ІОРІІДІJЧНОЇ ос:абll-орендаpll НС с niдc:raвОШ NII ЗМЬОI )'ІоІОВ або роЗІРВання ДoI'OBOPY. 
Вfаnо8fаanькіcmuo c:mo.PfK за ке8КlCОНаннА а60 кенrznежк. 8К1CDK~ f{02fl80l'g • 

41.3а НСВllКOНання або ненaAeЖJlе ВIIКОIIВН11Я ДОI'OВОРУ CТOPOНlI Hecyn. ВIДПОВJДВAЬність BWtoBIДНO 
до закону та ЦІоОro ДОI'OВОру. 

'1.. 

--



Ужа8" na8epHeHКR ЗU1811ьнаї r)buucJCU 
21. ПіCAR ПРIШИИСIIИJt діі ДоroвоРУ Орендар повертає Орендодавцеві зсмеAыy дWnncy у CТIU' 

riршому порівНRко З ТlIМ, У JIКOмy вік одержав її в оренду. n, • 
Орендодавець у разі поriршеКНR КОРНСІПІХ ВАастивостсіі орендованої зеМеАІоноі . 

пов'язaJПlХ із зміноlO іі ставу, має право на вїДШКО.цування збrnxїв у розмірі, Вll3Наченому сто= 
якщо стороками ке дocнnI}'ТO зroДlt про розмір вїДШКо.цуванКR збитків, спір розв'я3)'Є'nQ 
судовому порядку. , 

22. Здійснені Орендарем без ЗroдН Орендодавця витрати на поАіпшсНКR орендоввної зем~ 
дWuucп, які кемоJКAИIIО BiдoкpeмslТК без звпoдiRнКR ШКОД'І цjй діАякці, не пiдмrraють відшко,цувВННlO 

23. ПоАіпшеИНR стану ЗСМСАЬИої дiARнtal, проведені Орендарем за mlСЬМОВОЮ зroдою з OpeндoД~1D 
зеМАі, ке ПЇДARraIоть відшкодуванню. 

24. Орендар має право ка відшко.цуванlUl збlrrкiв, з8ПОДіпнкх унаслідок нсвиконанни Ореидoдuца 
зобов'язань, псредбачеlПlХ ЦlIМ Доroвором. 

Збl1ТКВМИ ВВEDКВlОТЬСИ: 
Фaктssчкi витраТІ!, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неН8АСЖНИМ ВІПСОНВННIUI JII8 

ДоroВОРу Орендодавцем, а також BllТpaТll, які Орендар ЗДШCН1Ul або повинсн здійClПrrи /JItЯ BЇДНOВACJ18 
cвoro порушеноro првва; 

Доходн, які Орендар мir би реВАЬНО отримати в разі нВАеЖНОro виконaнКR Орендодавцем JIII 
Доroвору. 

25. Розмір фaктslЧlПlХ ВllТрат Орендаря ВI!3начаєтьси на mдcтввi докумеНТ8АЬНО підтвсрдІІСІІІ 
дввнх. 

О_еженКR (а6mяження) Цlада 8WCOP"CmaнКR 3U1811ЬHDЇ CJf.IUUCКU 
26. Зriдно висновку NII 04-3/10-3/702 від 26.09.2007 року про наявні обмеження на ВllХОpnа8 

ЗСМеАЬної д1АяНКІI, ика квдвєтьси В оренду ТОВ еТРlшстрие Броварськоro мicькoro віддіАу зсuWIIIII 
ресурсів, зсмем.на ДіАЯНХа ПОВIIНН8. використовуватись з дотримВJIIUIМ обов'язків зеМACJCОРП~ 
ВCТ8JIОВАСIПІХ cтaтra 96, 103, 111 ЗемеАЬноro кодексу Укрвіки, ст .. 35 Закону Украіни .Про DIIIJIIII1 
ЗСМеАЬе, законодввства про охорону нввXOAИllJНЬОro cepeдoBКUUL (код використання ЗСМеАЬвоі ДЇАІІІІо 
1.10.5 (3емАЇ ПРОМl!САОвості), зriдно YкpвiнCЬKOro КАВснфіхатора цiAьoBOro вихориCТВННR зeucalll 
діАянок) 
Прввові обмеженни на викориcтaнКR даної земеАЬНОЇ діАвнки: 

• 1.1.Зміна цiAьoBoro використання. 
• 1.3. Дотримання режиму ВИКОРllстання ЗСМСАЬ ДIIS[ охороНRИX і cbbitaPHO-38ХВCIDIX зон (з~ 

ДіАЯНКа: DAOЩСЮ 0,1829 ra - в межах інжеверноro коридору мережі eAC&"l'Pопередач, зeIIfAJII 
ДіАЯНКа DAOЩСЮ 0,0432 ra - в межах UoкeнepHoro коридору КlUl8Aiзаційної мережі). ~ 

Приступати до BНКDpllcтaнКR земСАЬНОЇ ДіАЯНКИ до BcтaнoВACНКR її меж в ва'1')'рl (на • ~ 
одержання документа, що посвідчує првво на веі, та державноі реєстрації забороняється (ст. ст. 125, 
ЗемеАЬНОro кодексу Укрвіки). • • * 

За порушеввя 3CМeAЬROro законодавства внині особп несуть юридичнУ ВЇДПОВJДaAJoН1СТ1о 

3UOНУ. 

lЇ1 ЗrJдно ВІ!СНОВКУ УпрввАЇввя IІістобу.цуваввя та архітектурв Броварськоі місьхої ради НІ 1~ 
18.09.2007 року про BїдвeдeНКR 3CМCAЬROї ДWnUCН mд будbnuщтво об'єхту містобудУВlUIIIR, ;.. tI 
ДіАЯВХа має містобудівні обмС8еННІІ та 06тJoкeнви ЗСМАСКОРSІСТУВIUIIUI зriдно xвдacтpoвoro 
відповідно до розрвхунхів DAOЩ ВИКОIUUDIX ТОВ еКонстанта- (без првва забудови): ~ 11 

- cтвopКТII та за6езПC'lИТlt умови ВЇAьHoro доступу ААа прОКAIIДIIRRЯ вовІІХ, рекон 
еКСПАуатацЦ існуючих інженерlШХ мереж, що ЗИ8ХОДЯТЬси в межах зазначеної теритоpJiі • 811Р' 

- 3СМСАЬНа ДіАЯНКа ПАОЩСЮ 0,0432 ra в межах інжснерноro коридору мережі вапорноі JC&Н8AI3 ' 
- земСАЬНа ДіАЯНКа ПАОЩСЮ 0,1829 ra в межах ЇlDКeBepHoro коридору мережі АЕП; 
- земСАЬна ДіАЯНКа в межах ilDкeнepHoro корндору мережі AUВHCBoi квнаАізaцU; 

- червона Аін1я ВУА.Пfдnpиємнпцької; І 
- межа території 3ar&AЬBOro корпстувaнКR (проізд). • ~ 

27. Передача в орендУ 3СМСАЬної ДЇAЯJDcн НС Є mдстввоlO ААа прнпивевня або зlliJUl 
(обтяжень) та інших прав "Іретіх осіб на ЦІО ДіАЯВН:У: . 

28. Права орендодавця. 
Інші ар_а та a6a8'JI3JCU cmopfк 

OpeндoдaвeЦJo має право: 18 
- перевіряти ціАьовс ВИКОрl!CТIUIIUI 3CМCAЬROi дWnucнi .r '1~ 
- достроково розірвати данаІЙ Доroвір У вuпвдках, передбаЧelUDt ЧlIІІІІИМ ЗaкDнОД&ВС'1'80 -'" 

ДВНІІК ДоroВОРОМі у: вiJIII,' tUN 

: змінити розмір орендпоі DA8.ти У вuп8ДХВх, передбаченІІХ ЧIDIIIIІМ заководввc:rвОа! ІСР 
ЧНСА1 в oднocтopOllНЬoмy поркдк:у без 31'ОДИ ОРЕНдАРЯ; ,_~ 

- вимaraТlI від ОРЕ}U:tAPЯ своєчасноro внесення орендиої DA8.ТИі ____ II'I'I'J ~ ... 
- в~araтп від ОРЕ}U:tAPЯ вlдшко.цуваввя cylDl орендиоі IlAВТП 3 часу ~~ У 

БроваРСЬКОl міськоі рlЩН від 20 всресня 2007 роху про НIІД8НКІІ земCAЬRОЇ дiAяJDOl до nЩ1II 
Дoraвopy. 

.-



· .,. • . . .;'" \ .... f"'~-n' ". ~~(~'1 r ------- :~~~ї-_oo- 00- o~'"' _ОО ~,~,~, .. drY.iI 
е і \ j /f f CI?~i..4i 
.. ~ І , , • _~. l~~ • .,. ~ .~ 42.Старона, _ка поJ!W'1А8. 3~60B'~~!" 38w.w.Є1'ЬCIr віп вUrnoBiдa.u.a.ocri Нищ0 BOll8 ДОВ .... с \'011 II;':~~ ~~. C'l'8AОCJI ІІС 3 U ВИІІІІ. - І ., • , , -' ,r. ."Г-"" , _ , .і -:J;!,I це поpyUlCНJUI r.t ,,:'~,,: 

l1РUldиv.еf nan .. eНIUI 6t~J'fГ: 
4З.цсіі ДОl"Oвір IІв611РВС ЧIІНJIОсті ni~ nW!"C8JUUI croPOH8МJf тв iioro Державної реєстраціІ, .~ .: 

, цсіі ДoroBip укАВДСНО у Чcn:'fРЬОХ nplIMlpHIIICВX, що MВJOТJo OДJIВXOBY 'ОР'fДI'ЧJIy ClIAУ, одаш 3 IUCIІХ І і: 
знlІХОдІП'ІоСВ У nPИВВТJlоro IІОТ8РІУСВ Бровврськоro r.ricькoro HoтвpUw.Horo оиpyry Бвз.rр Н.М. зв lUqJeco.o: і :~ 
J(niвCЬ1C8 06Аасть, м.Броввр,~, 6УА. НеЗВАСЖJlості, 6уд.7, дрynrіі - в Орендодавця, трстііі _ в Ореидара, І \~.: 
"mcpndi • в oprud, JlIОШ провів iioro державну реєстрацію _ Броuврсько,су оiдф,U дср .... Ноro І 
3сІІшно1'О КадаСТРУ· 

Heuiд'uolllМJI чвcтrtНВМl1 доroвору є: 
DA8Н а60 схема земCALНОЇ ДЇARHK.li 

taJAl.CТPОD'Ш ПАВИ зем~но~ діАнl.КlI з відо6ражеllJlR~ p6~?" (о6тнжеа.ь) У її B.sкop.ICТlUтi тв 
вc:raно8АСІПDC 3СМCALНИХ cepBI'l'}'ТtB; ,"". • • :1.' ~. у 

IІХТDnзначсНIUI .ІСЖ ~cM~Aы�оїї ДЇARH~I В "B~, (Н8 .. iCЦfВobi)~:\\ ~ф\.. /(IJ.,,,. 
акт пр.riWВНJUI-псрСДвчt 06 єктв OPCIIДlI, І. • '.' , -......' · і\' :# 71', r. t 
oexrBfдвeдcНlUl3CMCALIIOЇ дїAR"КlI. ~~;I}Ntwн. r..~ гс·' 'Не 'lI/:!' ~ ~ИIЧrNfУ'f1,'t.А.JI"'I'Н,."ч~"t~.п_.І~!f!--"'F;-Т/і'<'; ":) Ф\ ,,-'l Р 'J'~ , 

icOIt,'''''''' -'fI/I"'7U. Pf!K8b,{"", ~~PI" . о) ... f ~qll)lP/,' ! 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ~. \'-- .1 • . І '8. І)Р: ~ r/1. ~ 

IіРОВАРСЬКА IШСLlСА РАДА Кlllвськоl lОDAt:JJСЛ1!_ о L- .. І 108 ~ а 
OSJIACfI, \ ~ ". . . ./ "arf!J 11., 18 cf со 

UmlфllllllliПш.П ІСОД 38 ДlllIlIAIII ЄДРПОУ 26376375, io\c~v~кaIiII!JII,JriOД ~$1.~73 5, 10Р' "ОН"'" 
1Dpl1АІ'''''' QДpcca: IUIЇUCЬкa otinacm., ""БроваРII, . '.' •. V; \ N'!<J~rB. ,.n.I"РI'Шка, буД .......... _."" ... 

ayn.farapil'a. 15 "' ... : '_ • :4_:.~:;;" 
ЛІДШІСІІ СТОРІН '-_. - •• 

в особі ДI.pcкropa 
Г Айдуковоl U" .... I< ... ,.~ 
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"~' .,(~~.г. 200~. м.Бровари 

. Ми, ~ижчепідписані, представник тов 11 конет АНТ А" 
. 

діючи на підставі ліцензії на ВИКОllаННJI робіт ~ 
вприcyrності землевласників (землеКОРllстувачів): ~& ~и#e.l72'&и" 

~~~~··---/~~~~~/~~---

представників ВИКОНКОМУ _.....;~:.....~9~?@-.,,·~~~'/~~'-М~If:o::::· =:"-':"Z~/..::if:::::.. ________ . __ 

та суміжних землекористувачів (землекористувачів): ~,tI .6;0/ qцг~C со 
~ І =r-

що пред'явили свої повноваження, пр~и BCТ~ННJI на місцевості та погоД)кення 
зовнішньоУмежі земельної дїЛJIнки 0?ІР4 ~pи ~Л'Zри JI • 

. > 7 7 

щознаходитьсязавдресою І /10 ~.." А/,..О'~Р~б/r!,р~rO . Д ~,,«I' -. 
Зазначені .І~жl ва місцевості прохо~ по _Т-;;_,<а:..::':..::;~=::::q.=-=:z=-_______________ ~ ____ _ 

шиких претензій при встановлеиві зовнішньої межі ве заявлено. Межі погоджені і ве 
ВИXnИКають спірних питань. Межові знВIGI, JIКИМИ закріплена земельна ділянка в кількості 
__ -=6;.,... ШТ. показані представником відділу на місцевості та передавї ва зберігання 
зeмnевnасниху (землекористувачу). Розміри та ·місцезнаходження зеft.lenьної дinянЮI 
показані на абрисі на звороті д~~. ~ " . 
Пnощадinянки, наданоі ~~.&; ~U@P7RH 
зriдко земельно-кадастрової дoкyмellТaцiї с&адає І .2" І/Р га. 

Цей акт є підставОIО дп. прdWnТJl рimеиня по 
ОфОрмnеlПlJlМ докуменТів, що посвідчу1ОТЬ право вII![.)t1t'ti 

Arr складений в 2-х. примірниках. ..о • __ 

\ .. -. .,. 
1'-

Представник землевласНИка /' . . 
(землекористувача)' ! ~ . 

: '. (. .. . . . 
Представник ТОВ 11 конt!т:АНТ , 

Представник виконкому '\'0' 

lWJJIІСТУВВIННJЮ З наступним 

~~ryВіанl!U1зеft.шеtо. ~ 

ПредставRИIC суміжвих 
земл~аСників~еМЛlеКСIРИС~~~~.)·~~~~~~~----~~~~~~~~~~ 

• 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 
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оо 
: :: 

--------~----~--------------------------------------
Опш:. меж: .. . . . 

1. ВідАдоБ - JtUlnr'гf2l! .ш:I?И';';;' ~orм -
2. ВідБдоВ - ~.! /)Polo/lG;'c ~: .--
~. Відвдог-зе-и;J:2. ~JjptjM j;;,лІ/ 
4. BЇJiraolJ. ,,:]е.и.н'"I't?Jtp#НРХ. mr;eU/>'1Jje/&/ ,4. ~ 
s. Від Д до Е . ------

б. Від Еда А 

Абрис ск.,ав: 



АКТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

ІІІ/СІІІО БроваРІІ Kllr'C'HOr оfiлаСІІІL 
д,,/ nlllСІІЧ/ C"~"OIO POIlJ' JItOIl""1R JlІ/C/lІfЯ nrpDl160la ЧІІСЛа. 

ОРСІІДОДВВСЦЬ:. БР~ВАР<:ЬК~ МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАCfI, юрllДllllllВ особв ЗВ 
заКОllодаВСТВО~f Укрв1ШІ, I,l1СIIТIIФIКВUlПI!II'. КОД ЗВ дa11llM11 єдрпоу 26316375, IОРIIДIIЧIIВ адреса: КIІЇВСЬка 
ОМ., ",БРОВВРlf, вул.Гвгаршl, 15, в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ККІІВ діє ІІа підставі 
AOBipelIOcтi, посвідченої 11.07.2007 року за р.Н!! 1230 Н.М.БазIIР ПрІIВВnПl" нотаріусом Бровврськоro 
.licIoKoro IloтвpiВnЬHoгo округу, з ОДI'Оro боку, та 

OpelU1Dp: ТОВАРиcrвo З ОБМЕ)JСЕНОІО ВJДПОВfДAJlЬШСПО «ТРИНЕТРИ», ідСНТllфікаціRlшR 
код 35167385, IОР"Дllчна особа зв ЗВКОІ.ОДВВСТВОМ УкраїНIf, IОРІIДIIЧIIВ адрссв: 02140, .1.КlIЇВ, 
вул.ГРIIШКВ, буд.3-а (свідоцтво про дсржввну pcecтpauilO IОРlfДllЧНОЇ особll ссрії АОI N!! 101180, BIIДIIIC 
дерЖВВIІII" рсестратором ЖурахіВСЬКОIО Т.О. ДВРНІЩЬКОІО paROHHOIO у місті KIIEBi ДСРЖВВІІОІО 
BAMiJliCТPBuielO, ІІОМСР ЗВПIfСУ ЄДР IОРIIДIIЧI.lfХ осіб та фіЗllЧНl1Х осіб-піДПРlІємців І 065 102 0000 
009474, дато проведення держввної рсєстрвції 31.05.2007 року), в особі Дllректорв ТОВВР'ІСТВВ 
глйдуковоl ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ, звреєстроввноїза aApCCOIO: M.KIIЇB, вул.Чеська, буд. 1122, кв.27, яка 
діє ІІВ підставі Ствтуту ТОВ ССТРlfНСТРIШ, зврсестрованого деРЖВlllИМ peЄCТPBтopO~1 ЖурахіВСЬКОIО 
Т.О. Дарнпцькою paAOHHOIO у місті Кllєві деРЖВlllОЮ адміністрвцією 31.05.2007 року І.омер ЗВП'ІСУ 
10651020000009474 nР"'Ї/IЛ' в орснду земельну дїJIJIHКY nnощею 2,0000 1'8, зв PaxyllOK земcnь 
сinьськоroсподарськоro ПРll3l1ачеНI.Я - рїnля, з ВlIХ 0.2261 га - зсмлі обмеженоro B.IKOP"CТВННJI -
інженерни" коридор мсрсж комуніквцin, дnя РОЗ~lіщеННІІ Вllробничоro комnnексу - зе~ші nPОМllCnОВОсті по 
ВУЛlщі Крвеовеькоro в pBROll1 РОЗl\IIЩСIIIIИ БУДllllКУ 1618-в (Bieil\IIIIIДЦIIТIo - «а») в І\lіаа Бровар .. 
Klltвeькoi області. 

КадастрОВІІ" номер земcnьноі дїnянки 3210600000:00:047:0003. 

РІЖ.Ь""", ClІІОР/ІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ТОВАРИcrвоз ОБМЕЖЕНОЮ 
киlвськоl ОБЛАСТІ, вrдпОВJДAJlЬШCl'lO «ТРИНЕТРИ», 

ЇДСНnlфіквціRНl1А КОД зв даНIп.ш ЄДРПОУ ідеНТllфіквціRНldi код 35161385, ЮрIWIЧI'В 
26376375, ЮРИДІlЧна адреса: Київська адреса: 02140, м.к .. ів, вул.ГРIIШКВ, буд.3-в 
ОбпВC'l), м.БроваРll, вул.Гвгарін&. 15 

ПІДПИСИ СТОРІН 
в особі ._ в особі Дlrpепорв TOBBpllCТBB 

АНДРЄЄВл.~-~ ГАйдуковоl ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ 
ОЛЕКС~ ~ .. '. • ..• і .. л~~~ 

;~oO А "'",'.\ 

!~ .; " ./.\~") ""'0''\\ 
і/ .: .1' .~ '.\ '\)~~ CfJ \\ 
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.- .... \ 't:J1 
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~I ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМJП 

JIIісто Вроаари &'иїаської ofiilacтf 
1)Jemьo2o Жоаmня ааі тuскчі СЬОА&О20 pofC1J. 

Орендодавсць: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КldвСЬИОI О ...... СТІ б 
yкp_r._" ф"fj _ ....... ,ЮРlrдllЧНа осо а за 

JIXOUIЩ8DCТDОМ IIUIІ, IДelml IKIUU 11І1111 КОД за AUlfNIl ЄДРПОУ "6376375 • 
- б В а 11 Г '15' ., ЮРlrдllЧJlа вдреса: Кluвcькa о А., м, ров р ,ВУА. аМРlllа, , в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСу .... п ОЛЕКСАНДРОВИЧА _ ді . і . , У 11 07 rUV& ,ЯКlПІ Є ІІа 

nlACnШI ДОВ pe~IOCТI, ПОСВ~СІІОІ • .2007 року за p.No 1230 Н.М.БВ311р ПРlшаnпrм нотаріусом 
Bpo88PCЬ1COl"O JoПСЬКОro HoтвpIвAы�oro OKP1ry, з oAНoro боку, та 

Opc:IWIp: ТОВАРИСТВО З ОIJМEЩЕІІОJО ВЩПОlllдAAЬНJстю .тАФт, ідСlmlфікаціїunпі КОД 
35167378, ,юРIIAllЧllа особа за ЗВКОІІОДВDCТDОМ УкраіИlf, ЮРІІДичиа адреса: 02140, м.Кllів, DУА.Гр'lшка, 
6уд.3·а (СВІДОЦТВ0 ПР? державну реєстраціІО ЮРJІДІРІИОЇ особи серії АО 1 No 1 О 1179, BIJД8IIC дсржавИISМ 
реестратором ЖУРВХ1ВСЬКОIО Т.О. ДаРIІІЩЬКОЮ раііОllllОЮ у місті Кllєві Aep8ВDHOIO aдMblicтpaцiEIO 
помер 38JUICY ЄДР lорtіДlіЧИl1Х ,_осіб та фіЗJlЧНlІХ осіб-підприємців 1065 102 0000 009473, дaT~ 
проведешUl ДСРЖВDної peЄCтpВЦIl 31.05.2007 року), В особі ДІlректора Товариства КРИМЦЯ СЕРГІЯ 
ІВАНОВИЧА, зареєстроввиоro за aдpCCOIO: JoI.KttїB, ВУА.ПОАтавська, буд.4, кв.23, якиіі діє на nїдeтaoi 
Ctвтyry ТОВ ІТафіТІ, заресстроавноrо дсржавНІІМ реєстратором ЖурахіВСЬКОJO Т.О. ДаРШJЦЬКОJО 
p8iiOlUIOIO У місті КlІєві Дсржавною адміністрацієIU 31.05.2007 року .Іомер ЗВПІІСУ 
10651020000009473, з Apyroro боку, разом імСКОВ8Іlі СТОРОКІІ, 

ibatш iJ06PaafnЬН.O t nepe6yaCDOlШ rgJI& зс1срмамуJlO.'l1lAd rra.яadli rIIUUUnI.~_"'_ 
~ ознalicмuaeиt иоrnapfyc:aм 3 nPl.IIIШ:fIМU gWlfluoN020 захоноЬcmaа, r.go paymcno"... 

yк:na.c)trнrdi НIUШ npaaчuк 
{3olqJ8Мa, з аWlC02allШ r.goH нec}fiicнoeтf nPrlllОЧUКу}, JIICIUIIIIl "еіі а.ааір npo таке: 

Прес1АСетДD20аОР9 
1. Оревдодавсщь Зriдно з рішСКНЯМ Броварської міської PIWl Кnївcькoi оБАасті від 20 верСClІІІ 2007 

року Na 452-27-05 .про прrmиксКНR права кориС'І)'ВВИНВ зсмсАыDмІІ ДiAНКICВКU, НВAВlIIIJI В 0PClrдY 
3l!UeAWmx дWnrOK, КaДaRIUI У поcтUmс корнстуваинв ЗСМСАЬноі діАІІики, H.~НК'll дозвcWв кв 
ВII1'O'rOIIACИНR технічної докумситаціі по офорМAeИlllO права кориС'І)'ВВИНВ зcJolсАыDDoI дiмuucu.m 
IOpJrДII'IНIfМ і фы�чнкм особам та BHCCCJIJUI змін до рішСНЬ Броварської міськоі рвдк" КВАВЕ, а Oparдap 
IIpldiмaє в орендУ тcpмїIIOM на 5 (п'ять) років ЗСМСАЬИУ ДWmК:Y ПАОЩCJO 1,4000 а. за рахунок ЗСМCAlo 
~xoroсподарськоro npкзвачCКИR - pїAAR, з IDIX 0,3349 ra - зСМАЇ оБМCJICCIIоro BIUCOPIICТВIUtR -
IlllКeвeРиніі кopuдop МСРеж комунікацій, ~ РОЗмiщeкиR БВ31f по виробкнцтву харчових продУИів -
3еМАі DpOМSICAOBOc:тi по 67.u.вап НеЗllAC8ll0C'l'l в Р"оld розмЬце_ фаВр ... по ввроВвlЩ'1'D7 
CJJIIIX -ptIDВІІК прод7&'l'fll 'I'Opme.u.BoJ .. р ... ruввa В·В .... D місті Вроварв КвШCJosoі 06АВСТ1, 
(иlUWi - зеМСАІоИа дWппcв). 

06'crcm орен. 
2. В Орек.цу ПСРeдaєтьcR ЗСМСАЬКа ДWnaCa ЗarвAloКОІО ПАОщeJO 1,4000 ra. 
З. на зеМСАЬJdii ДіАВНЦі будівАі та СПDpyДІІ відс:утиі. 
4. ЗСМeAloJlа ДiARКXa передаЄТЬCR В орендУ без будівСАЬ та СП?РУД. •• _ 
5. НормаТllВиа rpOWOBa оціаха зеМCAЬROЇ ДіАВНКІІ на першд будівlDЩТllа a,nдкo ~ з тсхиічко& 
~ про норма'l"ИDR)' rpOWOBY оцікху зсмСАЬИОі ДiAJnUCn Броварськоro ~ro ВUUdq ЗCJol~ІХ 
Ресурсів від 26.09.2007 року Na 04-3/13-3/1363 стаиОВISТЬ 460 743,00 (чomp.IСТВ IWСТДСс:ат ТtlCRЧ С1МСОТ 
СОрок тpn) rpИDld ОО коniйок. • , • • 

J:!0PMaтквrla rpoWOBa оціиха ЗСМCAЬRої дWuaol З даТІ! ~ЧІ об.ЄtmL в ClCCIIAyaтвцuo з~о BI~ з 
'teXn1'lltoi ДОК:УМеаТаЦіі про кopMa'l'НllR)' rpOWOBY оцінку ЗСМСАЬКоі дwnacи Броварськоro J:DCЬКOro B~ 
3CМCAьtutx ресурсів від 26.09.2007 року Na 04-3/13-3/1364 стаиовnть 1 105784,00 (oдшr міАьііои сто ПJIТЬ 
'hIСІІЧ dмcoт аіс:імдссат чcmqm) rpaнi ОО хоniiiох. . . 

6. ЗеlofeAЬкв ДWUUCa яка передаЄТJoCК в opCIrдY, ке мав If~OAIJCUI, що КСИКУТЬ перCWlCOДЖaтtt іі 
сфеа,1ВИо ' 

О му ВtIXOрпCТ8lllDO. • До' 
lJeНдoдaDcц,. еоfдчJsть, що З1'8ДВИ& ЗСМСАЬКВ ДЇARRКВ кв комент шдmlСIUUUI ЦІОО1'О roBopy IUКO~ 

_му В ОРевдУ ие 3Д11Ra не npoдIIRa НС ПОДВРОВ8ІІВ, Ьашsм способом ке вiдчy2Rк~ IfС 311C'1'811ACR8, ~ 
316арOilОIO (арештом) нс п~ребуває CY~OBOro СПОРУ щОДО неі, а також пр~ У третіх ОСІб ах в МeJIUIX, тах & 
38 "Qcaanl YVnAY'_ ' "О cтв .......... oro фондУ ЮРlrдlJ'lllllХ ОСІб нс BкeceкL ЗСМCAЬUа ДiAIUUCa :nr.__ -,.-& кс має, як внесок" '-.1 •• - іі' ВlIІІ прtl3КВЧCIIIUDI 
-----wrn.c:к у с:тані, повністю ПРІІДВТІ!ОМУ ~ BIlКDp.IC't8RКII за ЦtAIOD. • 

7. IнunlX осоБAlIВОcтerї об'єкта орCJIAII, які Moat,YТЬ ВlWurynt ка орекдкі BlдНOCIIКtI ИСМ8Є. 
Строк аії ДD2080р9 • 

8. цей до і 5 (п~) років з даш ufдmJC8RJUI цr.oro ДоroВОРУ. ПїCAR 
3aJduченаа стр:; :в~е;ro~ОХО;~~ мав lIep~e право ПOJІОІІАСКІІВ Aoro на новий строк. У 
Фooaty Pa:si OPEuneD ~ І?' ..:.nС • .1_ та 2 '-а) JoUсвці до звкiuченкв строку PJI цr.oro Дaroвopy Ь ___ -' • __ ПODnКСИ нс 11І3_ - ~ _ • 
--оао ПОЬідомsтl ОРЕщtодАВЦЯ про намір ПРОДOUClJТlI 1101'0 дuo. 
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Прв BBкopBCТaвнl земаAJoво1 дIARв.. ва за IU.u.OBBM првзва"св_. оренді 
ПСРСВlURВе право ва ПОВОIlAD- дoroBop7 орсВдВ. р І'Р'_ і 

ор.кана nЯIUIUI 

9. Ореидиа ПА&та за земсАы1у ДfARНКY ва період будіВВJ~а ввоситьCR Ope~дapeM У rpowo8ui формі 
ваціоВВАЬвій ВВА1ОТЇ Украівв в сумі 4(60 )74~,OO (~OТI~pllcтa Шlстде~ ТИCRЧ ~IМ~OТ СОРОК три) rpllвнi ~ 
копійок ва рік що cтaнOBlrrь 100 % сто BIДCOТIQD ВІД вормаТИВВОI rpОШОDОI ОЦlВЮS земe.u.иоі "і,в , .., -1fIn-
460 743 ОО rpивві ОО копійок, opelfДНa ПАата за земс:АЬ1ІУ ДWlиху з дaТlI здаЧІ об єкта 8 eJfCПAуа1'lllill 
BBOCIrrь::к Орендарсм У rpошовШ формі D Hвцto~ВAЬвiii ~~тi YкpaiкsI в сумі 1 105 784,00 (ОДlт МiAWiaa 
сто П'АТЬ ТИCRЧ сімсот віс:імАеснт ЧOТltpIS) rpНDЮ O~ копus~~ ва PI~, що c~aє 100 о/а (сто) 8ідсотків 11 
нормативвої rpошової OЦIВКII - 1 105 784,00 rplІВЮ ОО КОПШОК, зnдно ДОВІДКlI No 249 вщ 02.10.2007 JIOI7 
ВlІКОllКОМУ Броварської міської р8Д11 про Вllзначеквя opelIДHOЇ ПАаТlI за зсмеАыІу дwшку. 

10. ОбчllСАСНВІІ розміру орендноі ПАВТlI за зеМСАЬні ДЇАяККlS державної або КОМУНВАЬноі lIA8aIaCn 
3ДiїlСНІОЄТЬСА з ypвxyuВВНRМ іх ЦЇАЬОВОI'O ПРllзваченкя тв коефіцієнтів індексвцаї, DIS3И8ЧC1D11 
закаводавством, за затверджetl1lМ1l Кабіветом Міністрів УкрВЇЮI формамll, що 3Вn08HIOI01'IoCIr під .. 
YКAВДВВВR або зміни умов AOroBOPY opellДll ЧІІ ПРОДОВЖСВНR iioro діі. 

11.0реидна ПАВТВ DBOClI'I'ЬCR Пa..JlJluo .. в З ДIUI пр .... тт. р!ше ... сссВ Від 20.09.2007 ра., 
щоміCRЧНО рівЮDl1I чаСТКВМ11 в сумі 38 395,25 ('1'pRдIUI"rlo вІсім т.а.ч тр.ста AeB'aoC'I'CI 1I'm! 
rpllВClIЬ 25 копШок ва період б,.дlalUЩ'l'llа та D сумі 92 148,67 (Д.B'RВOCТD двІ TBCII'd C'l'О COJOI 
вісім) rpВDCВ. 67 копійок ШСАІІ :tдa..! об't:В'I'а в CКCDAJ'ВTIUdJO, щоміCRЧВО прoтвroМ 30 (ТPlrд1lmj 
КВACJlДВpннx днів, ваступних за оставвім ХВАCllДВрним днем звітиоro (податковоro) міснця без yplIXJIUII 
пдв WARXOМ перервхуванкя ва РОЗРВХУККОВІШ рахуках Орендодавця НІІ 33210812700005 УдК, 
КНївс.вІіі olїMcтI МоКНЕВ., ХОД зкпо 23571923, мфо 821018, одер.,.а .. - Вроварс •• е ВДК, ІІІ 
прв.а .. е_ 13050200. 

12. Передача ПРCЩVКЦIЇ тв надання ПОСАyr в рахунок орендної ПАаТИ офоркмrєтьCR 8ЇДnOВЇД118 
вктамп. 

13. Ро_р орсидкої ПА8ТИ перerARДВЄТЬCR У разі: 
- зміна умов roСПОДВРIОВання, передбачених дoroвopoM; 
- зМЇКИ . розмірів земеАЬВОro податку, niдвищeккк цін і тарифів, зміни коефіцієнтів i1rдcIIIIIiI. 

ВlавачCIDIХ 3ВКDиодввством; 

- поnршCIIIIR стану opetlДOBВВOЇ ЗемеАЬної дWmки не з вини орендарк, що niдтв~ 
документами; 

- в івшвх ВІШадквх, передбачених законом. 
1~. У p~ ~euиесенкя opeuднoї ПА8ТИ У C'rpОIШ, ВlаначеКЇ цим Доroвором, спрlUlAllЄ'floCll _1 

розміРІ ПDД8UU101 ставки НБУ за кожний день ПРОC'rpоченНR ПАВтеж:у' веСПАВченоі суми 3& XO*IIDЙ'" 
проC'l'pО'ІСКНІІ. 

15 З Уао8и 8иІСористанка зuuшьноі atnянlCU . 
16' ~MeAЬНa ДWUOCa перeдaEТЬCR в ореи.цу ДАК розмїЩCКВJI базu по виробющтву .РЧО8UX lIJIIWI1II' 

• ~e призквчeшor 3eМcw.кoї дWпoar - 3еаШ ПРОМИСАОвоcri. 
17. Умови збережевва стаиу об'ЄJCra opeвдu: 

дiмarки;8 збсрCЖCIIНR Bepxвьoro шару tpyитy та пDAiшuеКНR iвuпtx кориcвux DAВC'J'UВocтeii ---

іншllХ ~oцe~==~ї дiмrнки від забрудиDВIIR хімі'IКIDIИ та радіОlUC'1'llВюlМll речовDJIUIIllllїo1 
цW.oac 8 ОРЕНДАР не має права без ОФОРМАеКНR У ВСТВВОВАеноиу заководавством поpвдq »tiJPDIII' 

призначetIНR ЗСМСАЬиої дWnuol; 

8 ВЖИВIIНИR !ІІІ""";" ~ 3еМСАЬної .. ;..... -, передбачеlUlX цим ДoroBOPOM або ікших веобxiднllХ 1JItII __ .паl. 

18. Передача ЗСМСАЬиоf.м.08U t cmpOICU ru!.Р~аачt зuuшьнof iНIUUUCU 8 op.нiJy eRJIII. 
IUдcтaвош роз 06Aeкюt IOARВКН в о.рев.цу 3ДiA~Є"l'ЬCR 3 розро5Ае1llUDoC проеxry 1і ВЩВ~ __ ~ 

Кsdвc:ькoI оБАВСТі. ~fд 23 проеscтy В1ДВедСІIlUl ЗСМс:АЬноІ ДWUaCВ Е: рішекнв Броварськоі 11~ 
зсмcAыuмІІ ДWUnCaМ серпнн 2007 року на 428-26-05 ..про ПРШПІНCВВR првва КOP~ 
3еМСАЬ1ПІХ діАкнок H~ :ш орендУ зсмсАыuIx дiARкOK, передачу в поc:riitНс .=.uo ~ 
КОРШ:"увuuш ЗСМ~ІМІІ J::: на ВШ'ОТОВАеIlНR технічної докумеитаціі по офОР ~ 
Bp08apcькo~ міської рlЩts". І 10РиднчНнм і фізllЧПКМ особам "1'11 BHec:eRJUI зміВ да 

Орl'lUП3вцiR розроБAeIIНR • d '''' поlCAlWUoтьcн кв Орендарк. проекту B1ДВeдCIlНR зеМС!АЬИоІ дWuual і BитpaТll, 1I0B~II 
19. Ьunl уМови передачі 3СМСАЬНоІ 
20. Передача 3СМСАЬиої ДіАВНКИ дLuuucи В ореJЩY Biдcymi. ro ~ 

за IUn'QM 1і IІрmїмuuш-псредачі. Openдaplo здіАCНlDЄТЬCR пlCAR державвої ре,СТРац.іі цьо 1 
, Ва IllAcтaвI ст.25 Saaoll7 ~ _,,_.. -r ор ..... ,,. 

:".'I'ВДe"'IIIA страх пlСАІІ де,...Х::;п; Про opell.Q зUIAI" від 06.10.1998р "161"'~~~ 
Bo:-:~OI lІАас.остl 30&0 ••• з....l ecтpaцll домв0'" opeндu зеМDAIo.оl ДI6fIIIIIВ; p..~ 

ваl CAJatja. • ... тв -пьо дoroBoP7 в"овIдкО'" ор 



• _ Умави nаае.,рненНІІ а .... М.Наі cJbuuclCU 
21. ІІіСАА ПРllmlНСlll1А ДІІ ДоroВОРу Орендар пове є О е • • • 

riршоМУ ПОРШllAна з ТlIМ, У ~KOМY ~ill одержав П в оре: р IfДOДВВЦCBI зеUСАЬ11У ДWIНК)' у СТВІП, ІІС 
OpelfДOДDDC1Uo У разІ ПОnРWСШIА КOPIICHIIX DA8СТ1П10 іі - -

пов'ЯЗ8lUІХ із ЗМUІОІО П CТВlIY, мвє право на відшКСЩУВВНllЯ збlmdвСТС І OP~?OBВНOI зеUСАЬНОІ діААllКІl, 
Якщо CТOPOIlaмl1 не досяnryто зroДlI " у розшр, ~II3Ha~eнoмy СТОРОНІІМІІ. 

про розМІР ВIДWко.цувВНІIЯ збlrna& стр розв'язується У 
судовому поpsrдкy. ' 

22. Здit1спсm OpclfД~peM бсз зroДlI ОреидодввЦІІ BllТpaТlI ІІа поAinшеНІІЯ арсидоввноі ЗСМСАЬноі 
дWnl103 I'II~ IIСUОЖAlIВО BJДOКPCMI~I б~з ЗВnОДUIІІНR ШКOДlI цій дiмmцi, пс niДARraКm. вiдunщцyвВННJO. 2. о:шuиСННR ~ ЗСМСАЬІІОІ ДlARHКlI, проведені OpearдapeM за mlc.MOBOIO Зroдош з OpelfДOДВВЦC:М 
3емАі, НС mдAllrlUOТЬ ВJДШКОАУВВlIНIО. 

24. Opelrдap "Іає право ІІа вiдwКОАУІІВlll1Я збlmdu, звnoдiRlПIХ YlIОСАЇДОК HCBIIКOIIВННR ОРСИДOДDDЦСМ 
з060В~8ІIЬ, псредбачсшlХ ЦІІМ Доroвором. 

З6ln'Кar.ш ВВВlКВlОТЬCn: 

ФВХТІlчні ВIIТрВТlI, ЯКlIХ 0pclrдap ЗВЗНВD у зв'язку З неВllКОНВНlIЯМ або ненllACЖJПIМ ВIIКОНВlDIAU умов 
ДoroBOpf Орсидодавцсм, а також Blsтpanl, які ОРСllдар здііісннв або ПОВІІНІ:ІІ :rдbїcНlтl ДАН BWIOrw:IUDI 
C80ro nopywClloro права: 

ДoXOДlI, які OpellДВp мir бll РСВАЬНО OТPllМanl в Р83і Н8АеЖНоro внкопВПНІІ 0pCJrДOДВВЦeм умов 
ДoroвоРУ· 

25. Раз .. dр фВК'П!ЧНІIХ ВllТрат Ореидаря ВJl3начаєт.ся на підставі ДОК}'МCllТВAЬпо підТВСpдJКCНlIХ 
Д8ІІІ1Х. 

06кеж:екня (a6mlUlC8ННII} Igoao виlCD.,puсmaння а .... М.Наї cJbuuclCU 
26. Зriдно ВІІСНОВКУ N, 04-3/10-3/701 від 26.09.2007 року про пВRDні обмеасСНІDl на BllКOpllCТВIIНII 

3D1с:АЬиоІ ДЇARНlaI, яка надасться В орен.цу ТОВ .Тафі,.. Броварс.коro мic.кoro BfддiAy земСАЬНlIХ ресурсів, 
зеМс:АЬНа ДiAJrНКa ПОВlurна BJoIKopIICТOByвaТlIC. з дотриманням обов~ зеМАСКОР'IC'l)'Dачів, Bc:тaнOBAellllX 
CТВТrR 96, 103, 111 ЗемСАЬНОro кодексу YxpвiНll, ст .. З5 Закону YкpВЇНII .Про охорону ЗСМСАЬ., 
звхоиадавcnrа про охорону HaвКOAlnUНЬOro CepeдOBJDЦВ (код внкорнСТ8ВНІІ ЗСМСАЬНоІ дiARнкп - 1.10.5 
(зеМАЇ nPОIlИСАовості), зriдно Украінськоro КАВCllфікатора ЦЇAьOBOro ВИКОрПСТ8ВНІІ ЗCUCAЬRlIХ ДЇARНOK) 
Правові обмеасеНІІЯ на ВJIКOpllCТВННR даноі ЗСМСАЬНоІ дiARнкн: 

• 1.1.Зміна ЦЇAьOBOro BНXOpIICТВННR. 
• 1.2.дотримВJIIIR РСЖІrмy ВIIКОРИCТВННR ЗСМСАЬ ДАВ охоронвих і eahitapho-звхпСНІІХ зон (3CМCAЬJIВ 

ДWUUCa ПАОЩCJO 0,0719 ra - в мСХС8Х ЇlDla:HepHOro коридору MepCZЇ САСІС'1'ропередач, ЗСМСАЬНВ 
ДWUUCa ПАОЩСІО 0,1862 ra - в мСХС8Х інженерноro КOPlrдopy ТСПАОпроводУ, ЗСМСАЬНВ ДЇARНКВ 
ПАОЩСІО 0,0220 ra - в межах ЇJDКeHepHoro коридору raзoпровo.цv, ЗCUСАЬна ДіААНКа ПАОЩСШ 0,0779 
ra - в межах Urжeнерноro коридору MepCZЇ зв'язку). 

ПРПC'1)'llатн до ВИКОРИCТВННR земСАЬНоі дiARнк:и до BcтaнollAellН8 П меас В нa'I)'Pi (на міс:цевості), 
одсрасаинв документа, що посвідчує право на неі, та державноІ реєстраціі заБОРОJlЯЄТЬСІІ (ст.ст. 125; 126 
Земw.ноro кодексу YxpВЇНII). _. •• 

За порушеRНR ЗСМСАЬНоro законодавства впнні особн несуть юрпди'DIY ВJДПовідаАьність ЗnДНО 
38Каиу. 

ЗriAно висновку УправAiнНR міетобуАУВВННІІ та архіТCК'l)'pИ Броварськоі міськаі Редп NI 1118 від 
18.09.2007 раку про відведеНІІЯ ЗСМСАЬНоі діАIIIIIDI під будівНJЩТВО об'any 'nетобуАУВВНIDI, 3СМСАЬНВ 
ДiASUUCa має містобудівні обмeaceнНR та o6ТJDКeНIDI ЗСІІАСІШРНС"ІУВВННІІ зriдно кaдacтpOBOro ПАВНУ та 
відповідна до розрахунків ПАОЩ ВJtконаних ТОВ .Констаата. (без права забудови): _ 

- cnroPImI та забезпечнns УМОВИ BfAЬHOI'O доступу ДАВ прОКА8Д8RИR HOВ~ peКOHCТPYКЦU та 
eкatAyaтaцii іCRylOЧnX ішкенерНJDC мереж, що 3НВXOДRТЬCA В мСХС8Х 383ИВченоі ~'lТOpu; 

- 3CМCAlollВ ДiARНКa ПАОЩClO 0,0220 ra в МСХС8Х iJDкeнepHO~ КОРИДОРУ мереаа ~оетачВННR: 
- 3CМCAЬНaдiARнкa 3ВrВАЬНОШ ПАОЩClO 0,0719 ra в масах UDКCHepJDIX корид~р~ мереж ЛЕП • 
• 3СМСАЬНа ДіАННКа ПАОЩClО 0,0779 ra в МСХС8Х iRжeRерноro КOPlfДOPY ~epeaa зв кзку; • 
- 3смсАыІв ДіАННКа ЗaraAЬНОIO ПАОЩСІО 0,1862 ra в мCJIШX UDКCнершlХ КOP'JДoptв мереж 

'renAaпостачВlIНR: 
- червона Аінія BYA.MCТВAYPriв. 

27. Передача в орен.цу ЗСМСАЬНоі дiAAtlКll не є підставою P/tR ПР'ПDDIeнtIЯ або зuimt обмеасень 
(О6тяжem.) та інших прав третіх осіб на ЦІО дiNпfxy. 

Інші ra.,pCIDIIIIIIIII 060B~1CU ema.,pfH 

о 28. Права орсидодввцп. 
РI!ИДОДввець .. ає право: 

• перСВЇPВnI ціАьове ВllКОрllСТІІИНІІ ЗCUСАЬНОі дWnaal: • 
- ДОСТРоково розірваnl даниіі Доroвїр у ВIІПВДІС8Х, передбачеНlIХ ЧIIIIНIDoI законодавством YxpВIНII та 

М1n"" Доroворо,,' 
• , б ЧПIIIIIDI звконодавcnrом Украіни в то"" - 3М11Uтl розмір OPClfДIloI ПАВТН у впnВДJCDX, перед ачених , -.І 

'ІІІСА( В aднocтopoНllЬOIIY порвдку без 31"ОДІ1 ОРЕНдАРЯ: _. . • 
- DИМaraТlI від ОРЕІ-ЩАРЯ CDоЄЧВCRоro внесення opCJfДl101 ПАВТН, 



- BIIMIU'I1Т11 від ОРЕНдАРЯ ВЇдWКОАУІІШПIR с:уа.ПІ opellдНOЇ rwaТl! з 'ІОСУ I'Р'lіінятrя ріше_ 
Броворськоі міськоі р8д11 оід 20 оерссня 2001 року про 111Iд8J111R ЗС"IСАІоIIОI ДWlIIКS. до ЩДПІ.с:аllllЯ ДIUIO~ 

Дorooopy. 
29. ОБОО'lІЗlO1 ОрсндOДВDIUI. 

0pCIIДOДIUICЦIo зобов \tЗШПlіі: _ & •• 
_ передаТlI зеМСАІоI&у дwшку OPE~IO за АктоМ .ПРIІІIМ~~псреда 11, 

_ передаТlI о КОРІІСТУВШІНІІ зсмсАы�у ДlAЯltкy У СТВІП, що OIДnOBlдaє умовам AOJ(Oro ДоroВОРУj 
_ ІІС ОЧIUШТlI ДШ, які б псреWКOДЖ8AlI ОРЕНДЛРЕВІ KopllC'I)'DaTllCn ОРСIIдОВВlIОIО зсr.1eAыlІІІ 

AWIIIICOIO; .. 
_ ПОПСРeдllТ1І ОРЕнд,\РЯ npo осоБAlші OAIICТIIBOcтi та IICДOAlКSI ЗСМСАІоноІ ДWlIIКI', ЯКІ В процесі і 

ОIIКОР"СТВІUШ r.sожyn. CnРIІЧlIНlml СКОАоriЧIІО Ilсбсзпс&щі lIaCAЇдкs. ДАІІ довкімя вбо Прl.звеml lJ1J 

поriРWСlllШ CТDI&y СUІОЇ зсltlcAыоїї дімllllO'. 
зо. ПРDIIО ОРСlrдвря. 

ОРСIIдВР :lCMCAltlloi дімlllal мас ПРDIIО: • _. 
_ OТPllМaТlI оід ОРЕНДодАВЦЯ :lсмсАы�у ДlAЯltкy У КОРІІC'I)'DВИІШ ЗА Лктом прш,маШIR-пс:реДВЧlj 
_ самоc:тirПIО roсподаРlооаТlI на :lс.1Аі :І ДОТРIIМВlIIШ умов ДВIIoro ДоroООРУj 
_ піСАЯ :laкUIЧСIПШ строк;у, 110 ЯКlпї бум укАllдСІІО ДВИllіі Доroоір, ОРЕJ-ЩAР, у ВIIПIІдІСУ IIМeжнora 

ОIlКОIІШUIR обоо'язків OiдnOOiдIlO дО У"ІОО AВlIOro ДоroВОРу, має за іншllХ рівних умов псреВВЖllе право ва 
ПОIIОDAСIIIIЯ ДВlIOro Доroвору; 

_ ОРЕндАР, JIКIlii оідПООWIО до ЗВКОI&у МОЖС MaТlI у DAllСИОсті орендовану ЗСМСАЬну діАянку, ... 
ПСРСО8ЖІlе право 110 nPlrдбаиия її у ВАІІСІІість У разі продажу цієї зе.,САЬНОЇ ДЇАЯIІКlI, за УМОВІІ, що вів 
СПАІІ&&ус ціІ&у, 3в ЯКОІО ВОІІО продається, а у разі продажу на конкурсі (аукціоні) - ЯКЩО ііого ПРОП031111і1 с 
рШllОIО З ПРОП03lщісю, Яка С ІIВlїбw.wою із запропонованих учаСНl1X8JrI1l конкурсу (аукціону). 

Opellдap мас Т8ІСОЖ псреоажне право на B'rкyII орсндоввиої ДЇAIIIIКJ. В разі прrrііllЯтrя Taкoro pїwCIIRI , 
OpeкдOДВDЦCМ. f 

З1. 0pClrдap :lемСАЬИОЇ дiARH101 зобов'язаНІІіі: 
- IllІдІШаТlI ОРЕНДОдАВЦIО МOЖAJшість з,дШCJuоваТlI КORТpOAЬ за ВllКОРНСТВИИЯМ земсАЬНОЇ дімшаr: 
- BllКopllCТOByвaТlI ЗСМСАЬну ДiARККY за ціАЬоВlDoC призначсИНRII; 
- CDОСЧВСІІО СПАІІчуваТlI оревдиу IlA8.ТУі 

- НС ДОnYCJCВТlI хіміЧИОI"O ЧlI будь-якоro ЇИWОI"O забрудиCIDUI землі; 
- пЩтрlDotyВаТlI 3СМСАЬВУ дiARикy в U8АСЖНОму санітарному стані; 
- у П'ЯТlIдClUРlіі строк піСАІІ дсржавної реєстраціі ДВIIOI"O ДoI"OBOPY OPCНДII земСАЬНОЇ дWпaal нlІдІ11І 

коniJo AOroB~PX OiдqOB~O~ р,яf.IPlУ ~~~OЇ !J~Bl1i CA~II· • • 
·;-';'U/І_. 'L{jr(tg&y:4Уі1'\W"SS'М'6уAfВ'юiit&.~~~В~fвlff1.:аtЧf~м.idt~У ~)jt6~~&.:~V4Рlк~зriдиО прQ1OXO.\J 

резУАЬтату конкурсу по ADТY Na10 від 17.07.2007р. щодо нвдакня ЗСМСАЬНllХдiмrнок В ОРСндУ В м.Броварп. 
JIus_1C a_naalCOa020 зк_ ... екНА а60 nOШlCOажеlСНА o&'eJaJICI орекаа ча iiozo час:muна. 

З2. РII3ІIК ВIШIlДКOВОro :lIUIЩСИНR або ПОIUКOДЖCКlPl об'єкта OPeндll чи ііоro чаСТІlНІ1 НССС OpeRДIP· 
Cmpaxy.cuuca ofrcк:ma ор_аа 

зз. Зrfдuо 3 Ц1DOI дol"OВOPOM об'єкт OPCIIДII мшкс бутц 38Стр8XOВ8КИJЇ ка весь період діі Ц10IJIV 
ДproBOPY за БUCВIUUIII ОРCIfДВря. 

З4. Страхуваиия об'a:ra. OPCIIДII здiйcиtoс орендар. 
• З5. CтoPOНlI ДOMODIWICК про те, що у разі HCВlIКOHВIIНR CВOI"O обов'язку стороною,·JIXВ 110.1 .... 

з~о 3 ЦЦМ AOI"ODOpOM :lастрахувати об'єкт оренди, дpyra сторона МоЖе :lacтpaxyвaтrr ііоro і BIDfII'II1'1 
В"""ІССЩУВаиия Brrтpвт на CТPВXYВВIDIR. 

З . ЗмІна умо. Дон.ару f npIUШIC_НА iiozo au 
У 6 •• ЗllUlа умов ДproBOPY здЬЇCJUQЄТЬСК у П1Ісьмовііі формі за В3ВЕІІКОIO 3I"OДOIO сторін. 

~;:s.;u:a~~CRnICIUIR 3І'ОДІ! ЩОДО умов Дрroвору спір розвИуєтьск у судовому порядку. 
I-\Vroaopy DplumняЕІ'ЬСК у разі: 

ЗакінчСНlIR страху, на якrrii Aol"O бум УКА8ДСИО. 
- ПРItД6ВIUUI 0pCIfДВPCМ :lСМСАЬИоі ДіАЯИКП У ВAII~. 
- Bluc;yny зсмeAltної ДіАВИКН ~.' _1&.""'3 

МОТІIВів c:ycnW.иоі нсобxfдttо • СУСПlAЬШІХ потрсб або прнмусовоro нJдчyжcвня зеltleAЬUоі р-
_ J\ixвl __ ..... :n в порядку, BCТВROВACHOМY 3ВКOHOltl. 

_ ЮрlfДIlЧИOl особtt-ореидаря , 
ДproBip DpIIП1РUlСТЬСІІ ТВICOat D iиuпDC BI~вдкaX U 

З8JUн ДproDOPY ""'lШ"I1R--"- іі' ередбачсlUlX :lВКOIIOM. 
--r ",-WAЯXoм 101'0 розірвання • 

- взаa.sиоlO :lroдDЮ сторы1i зв: 
- рішСНlUIII суду ІІа DIOSOry ОДІlі і . . ~ 

псрсд6ачсНlІХ ДproBOPOltl, та BHВCAfдO: :: СТОРІН уиa&:Atцок HeBllКOl1IUaUI дpyrolO стороНоJO o~ 
AiARIUCП, яке iCТOТlIO ПСРСlUКDД)кaє П ВIIКО IІІІ8А1Савоro :lИ11ЩCJQIЯ, ПОUnCOДXССНl18 OpClfДoaanoI 

З9. РозірвВlIИЯ ДoroDOPY OpcНДI! :І p=.uCТВIPQQ, а'l'DКOЖ:І iнWIIX підстав. Dl1зиачеJPІХ ЗВКОJW'" 
У.ІОВОIO ро3іРВВlIIIR цьоro ДproB е в ОДІIОСТОроипьому порядку дonyc:кacтьcв: 10, 

п.l1 та п.З1 п.п. 7 і ІІІ: BIIКOPlI~PY В ОДИОСТОРОНlIЬOr.ty ПОPRдкy е невиконання OpCIfДВPCltlIl.9, ... 
40. Псрехід права DA8CJшсті на :МСАЬИоі дiARtucп за цW.OBIDoC прuзначCIUUDI. ~ 

IОРllДStчНоі oc:06tS-DpCJIДаРЯ не с nfдc:тaв:~UДOВаиу :lCМeм.uy дWпsкy до дpyroi особll, а ТВКOJК рсор 
ВСilnа.Сilan.Кіст. cтa.PfK ДАЯ :lWПI умов або розірвlUIJIR ДoroBOPY 

3С1 Ke._кoкllJUCA а6'о некanежне ._ICOKIIН~ Д020.0/l!J 



41.381IСВlnCOН8J1НЯ 8бо IIСII8Аежне ВІІКОl18lПІЯ ДoroBOPY cтapOlll1 несуть відПОВЇДI1ALllість відповідно 
,JIIXDII}' та цж.оro Доroвору. 

ІР 42.CтoP0118, яка ПО~JlАа зобов'язання, звw.llЯєn.cн від відповІдмы�ості,' якщо вона доведе, що 
поPYWelUIЯ СТ8АОCJI не 3 11 011'11І. 

це llpurdMgeef nanаж:.м_ 
4з,цеіі ~orooip набllрас чlltlllОСТЇ Пі~ ПЇДnIlСВnIIЯ стаРОИВlOI та йoro держаапоі реєстрації. 

Цеіі ДОI"OВIР yкA8ДCIIO У ·.cn:s,рьох ПРIJ"'ІР'ІІІКІІХ~ що a,Iaкm. однакову roР1rдrJЧНy СПАУ, одпп 3 IDCIОС 
3111X0ДI11'ItCR У ПРlшаТlIОro нотаРІуса Броварськоro MICЬKOro иотаріllAЬНОro oкpyry БазllР Н.М. за адресою: 
Кrliвcькa 06Аасть, м.БрооаРII, БУА. НС3ВАеЖJІОСТЇ, буд.?, дpynlіі - в 0PCJfДOДВDЦВ, третШ _ в ОpcJ~аря, 
'1mм:ртпіі - в opnulї, ЯЮІЦ прооів jjoro державну РС:єс:траці.о - Бропарсько"'У 01ддW Державноro 
ЗotCAltНОro Кадастру. 

Невід'СМНllМl1 ЧВCТlrll8М11 доroВОРУ є: 
lІА8ІІ або схема 3СМеАІоllоі діАЯ)ІІClI; ,~, :-

JCaADCТPОВlпі ПA8lI 3СМеАЬноі дїАЯШ(1І 3 відобрВJКС!Юurм 06мсжеlUo (рбтяжеIlЬ) У іі ВІ та 
8C1'8J1011Ae111IX 3СМеАЬІІІІХ ссроітутів; '~ •• '/ t. Ра,,,., 

ІКТ В.I3I.аЧI:ЮIЯ меж 3смl:Aыlіi діАЯНk1t в І.атурі (на місцевості)} " ф .. ~ 
8ХТ ПРIUW8llНЯ-псредачі об'скта ope'~II; ~ .' ~'" и" "" 
npОСХІ' відведеlПШ зсt.lеАЬноі .'Ik1І., - ~ І ,;: ·7.01G :,J,i ~ILA't і;"ItN~фl "" ~ 

l'~{йIG(&Щ':"JI.іq,и. O~'.i'.':.I.,a~lf,! 1~/.r..]~i.t~' lf~і~CL'1.І."~J&lи.; ~·I:Ч'~~і.t("..с'" -'~'II .. JIIQ А" 11, ~ 
~~j(,;IЧ/(tcil ",./qJC.~Lєlс!" !fll"I'f'H' !IoJ,IU.L РІ!КІІІ"""" CIIlIJpill' , ':' • ',. Iдe~~ : 
l {j' І} ОРЕНДОДАВЕЦЬ: , ОРЕНДАР: :D CQ,q 3S1::;"'~ СІ 

ІіРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА 1(lІlвськоІ ТОВАРI'CПlО оашmrorо BJДr .. lПаі~ ~a 
OSJJACТI .' салфrr.. Otl~ + .. 4~ 

Iacкnlфіl8Wnlllln 1СО4 за ДlUIllr.'I; ЄДРqоу 2f376315. '.,. ~. .!ДCJ~фfіащflluldllС~ 3516737 • 010,,8 
IОрIUUIЧIID IІДрсса: КtIЇacьxa область, "1.Бровар .. , • ':~'" ,ОРIlДlIЧl.а I14Рсса: 02140, AI.Кtrr8, 8ул.ГрrrшlCll, 

8yn.farapi .. ..,15 • " 
., • , ,ЛІДПlIClIСТОРIН 

а особі 
АНДІ'ЄЄВА ВАСІоШJl ОЛЕК 

.' 
, 
': 

t , 

" 

!ВЕТ ~~,8'6'8б'35~ :т 
•• - • • .... а .. ' .......... ~ 



КАДАСТРОВИй 
3210600000:00:032: 

ПЛАН 

• ОПИС МЕЖ 

11: : "а & -3 .... л. заг. кармст • с.у л .М8талург ,.) 
8'" 8 :: rB -3т'''.' ааг. карист • СВул .... Н8за.'lІІНаст') 
8'" r - ОВ ··Євра rD/Ac Г& У"ра'на". 

U А -3'Мл' Р838Р8НМХ Т8рмтар'Н м'ста. 

ЦСп" І "ац І " 
авмв""ни. vrlAb 

В"асни,," авм,,'. W 
аВМ"."аристувач, та и. 

ав ... " І Авр.вна' 
B"BCHaCT'r нв НВАанl р 

V в"асн сть ваа 
"армсту.анн" ~ 

... :. 
А 

" В 

Начальник bpC)BaJPCII,KO~'~IJ?d~~~~~1 -, М.А. 

УМОВНІ ПDЗНАЧЕННЯ: 

'НЖІНlРНИR КDРИАDР МІРІ. КDМУН'К8Ulи 
ЗГIАНD Укра,нс"кага КЛВСМфIК.ТDр •• пе o ЛІП 1О К8 • 

'~~'I ТIПЛDПРD8'А 

1........- "1 38' "ЗDК 
, ...•.. r ...... J г.заПРО8' А 

тов ·Канстанта-



АКТ 

"РО DCТDJIOBnCUllJl па 1\licцeB~cтi та поrОД-d(С~I1ІИ 30Blli~IIЬOЇ 1\lсжі зсl\Іenы�оіi діЛИllКl1 
Т:! псредnЧII\І~ 3Нnl(1В II~РlrnltllП 

- с///еА;; tAi:rp2/n' ~I 

... (IJ-,----=/J.:;.::'.9_. ~ __ 200.t-р. - м.Бровари 

Ми, ~~еШдписаві, представник ТОВ 11 І(ОНСТ АНТ А" . 
діюЧИ ва підставі nіцензіі ва ВИКОНаІlНSI робіт 
IПРПСyrвості землевласників (зеr.шеКОРllстувачів): _~.;..~_~-=~..:.;. ~:::...с.!,,~R_~-=t?2:::!.~;с;.:..~~р:..::?~'I __ 

що пред'явиmr свої повноваження, пров.9Р! встан~ня на місцевості та погодженнх 
зовиЬпньоімежі~емельиоїдіmmки 'J#iP~h ~,qph:1,1 

І . 

ЩО3В8ХОДИТЬCJIзавдреСОІ0 p;,.J6~ ~Q..I'PW~NtOC/n/' 
Зазвачекі м~жі ва місцевості пWxодять по ....;~~7.:.::_;.::..е.і;:.;~=:'D.=.:.:::%:..=-_________ _ 

нівих претевзій при встановлеиві зовнішньоі межі не зuвлено. Межі поroджені і не 
ВIКInnc8ють спірних питань. Межові зваки, JIКИМИ захріпnена земельна дinяикa в кinьKOCТЇ 
_ f' IDТ. показані представником відцілу на місцевості та передані на зберiraиия 
-eвnaсииху (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної діЛJПfКИ • 
~~~ВJJi на абрисі ва звороті д~o pктy~ • .., .' 
~1І~щадiтuncи. наданої orP~~,;;I' ''J?~ Р? 
3nд1to земcnьно-кадастрової документації складає ~ t{/a?O . га. 

.... 

Цей 8І(Т є підставою ДJIJI прИйиятrя рішеИИJl по фвхтичиоМу користуваиию з наступним 
оФОРмnCВВsм докуменТів, що посвідчують право землею.,-" 

Ar:r СКJtадеиий в 2-х. примірниках. 
\ 

П~е.цставllИX Броварськ~rо 
NtcLKoro відділу земельних ресурсів 
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АКТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

МІсто БРОtlllРІІ К""с,но' областІ. 
Дtll "",сл,,1 СЬО."ОІО рон)' 31tO'''''1R ."IСЛ1fR тРВllЬОIO .,,,сла. 

ОРСllдодавсць:м БР~ВАР~ЬІ(~ МІСЬКА РАДА киlвськоJ OIJJlACТI. IОРlrдlІЧllа особа за 
3IKOlloдaвCТВOM УкраШIІ. I~СIІТIlФlкаЦIАI~IIА код за дal.IIMII ЄДРПОУ 2637637S. IОРllДІlЧllа ашрсса: КtIЇBcLкa 
06n •• ttt.БроваРlf. вул.ГагаРlна. 15. в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА IКldI діє на підставі 
AOBipelIOcтi. посвідчеllОЇ J 1.07.2007 РОКУ за рЯ! 1230 Н.М.Базир ПРllваТИllМ II0тapiycoltl Броварськоro 
MicLKol'O иотаріanьноro oкpyl)'. з OAllOro боку. та 

OpeIUUlp: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВJДA.1IЬmcnо «ТАФJТ», ідеНnlфікаціПllllП код 
35167378. IОРIІДlI'ша особа за заКОllодавством УкраїIIli. IОРllДllЧlJа адреса: 02140. М.Кllів. ВУЛ.ГРIIШка. 
6у .. 3.а (свідоцтво ПРО державну ресстраціlО IОРIIДIIЧIIОЇ особи серії АОl Не 101179. BllДalle держаВI'IIМ 
реєстратором ЖурахіВСЬКОIО т.о. ДарНllЦLКОIО panOllllOIO у місті Києві державною адltlіністрацfєю. 
НО.lер заПllСУ ЄДР IОРIIдIIЧНlIХ осіб та фізичних осіб-піДПРllємців 1 Об5 102 0000 009473. дата 
npOBeAellll. державної реєстрації З 1.05.2007 року). в особі днректора TOBapllcтoa КРИМЦЯ СЕРГІЯ 
ІВАНОВИЧА. зареєстрованого за адРССОIО: M.КtIЇB. вул.ПОJIТIDСЬКа, буд.4. кв.23. _киА діє на підставі 
Сп1УТУ тов «Тафіт». зареєстрованого державним реєстратором Журахівською т.о. ДарНllЦЬКОIО 
раRОllНОЮ у місті Кисві державною адміністрацією 31.05.2007 року номер 3ВnllCY 10651020000009473 
nР",;'IR' в оренду земельну діл_нку 1Ш0щею 1.4000 rп, за рахУНОК земель cim.cIoкorocnoдapcIoKOro 
Dpl13начеННR - pїJIJIIJ. з llllХ 0.3349 ra - землі обмеженоro ВИКОРИCТllНlfIJ - інженеРllllП КOPIIДOP ltlСРеж 
IОМУllікаціn' ДJJJI розміщеННR базll ПО ВllроБНІІЦТВУ хаРЧОВJJX продуктів - зeмnі проltШCJIОDОсті ПО 6УЛLвару 
8аМClCllот В роПО'lі P031\11IЦellllR фаБРІІІОI по ВІІробllllЦТВУ С)'ХІІХ хаРЧОВl1Х ПРОДУкrlв тoprfBMLlloi 
alBplCl1 «ГМllllа liлаlllCU В I\llеті БроваРl1 КllїВСLкоlоБJIвnI. 

PSt.b"III" Clllорlll 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

Jil'OBAPCLКA МІСЬКА РАДА ТОВАРиcrвОЗ ОБМЕЖЕНОЮ 
. КИlвськоIО5ЛАСТІ. вJдповJдAJJыппо<<тАфm, 
lдe1nИФікаціАниА код за даmwи ЄДРПОУ ідеНnlфікаціПННП код 35167378. 
2б376З75.lоридична адреса: Киівськв ЮРllДllчна адреса: 02140. м.Київ. ВУЛ.ГРІІШКD. 
область •••• БРОВDРІІ. вул.гагарінl, 15 буд.З-а 

~-- .... ПIДl1НСНСТОРІН 
б• .• Ф"-",.:' г~'" в особі ДІІректора ТОВІРllства 

в осо 1/., 0;. • "'. , ... 

АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ~~f9~Q!3~·~~~. КРИМЦЯ 
1/-, _' '.. ....-:\ ф.......\ 
І (""""'.'. t,"' со \ 
~ ~ \ •• _ -', І ':\ ... \ f,'i У} 

\I"'~;·i; _~I 
r ::s , .... '.... ..... r .. .. ; '. , ..... . • ",-, \J -'.1 ,., І' 

.:с. • 1 
'" • t;.. " ~.-p ~ /І , .. . ..... ," 

,~Ii' - •. , 
~)I О. :) \ 'I·~/,/' .. -:::--~ ---....... 



ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

Міс",n Бр"""р" /,,,,,,с,,,о, ,,6.1асnrl 
Д"оd'fRnr. ,,'."'''о'n ~PJ'd"R d"i nll't:lI"i C'D.II0l0 pnKJ'. 

ОРС'IДОДОВСI.It: БI'ОIIЛ.'С(,({,\ М,Сt.I,,\ pt\ :(,\ ,шІпс"коІ ОБ n • СТІ 06 
• І"П" гл " .... ." . 'ОР'IJIІІЧІІІІ ос 11 311 3DКOIloдoacnoa. 

YlCplillll, IAClmlllllCD'" 1111 КПП 'ІІІ ДI1I1I1~1I1 , ПОУ 26376375 К1РIІЛIІЧIІІ anРССIІ К,' бп fj r' 15 
• ССОЛ ВЛСИЛЯ О1IЕКСЛI ДІ' t '. • • IІПСІеКD о ., М. 'РОВ/lРII, аул •• аГОРIІІО, ,О 

осоБІ ЛНДР .' • І ОIJlIIЛ. "''''п д" 1111 lІі;1СТо1аі ",оnірС1'Ості, ПnСnїЛ'll:lІоі '1.072007 о 111 Я, .230 
IІ.М.liI1'IР "р"ПВ11111\1 "~тnp')~II" I'РIІ.'ШРС"h\l~\І \I,~,:"nm IІnТіlріnЛ',ІІОГО ОКРУГУ. 1 ОЛІІОГО бnку. та Р КУ Р-
~~ ТОПА'ІІ';'ІІО • ОІ.I\Іf.,КlШОIO 111;ЩОПIJL\JILШСТIO "ЖІІТЛОПОБУТ-'{ОМПЛЕКТ», 

laCII1111j11KIUlnllllll кол 342!J~B4". ІОР"ЛІІ'ІІІІ' nсоба 10 10"nllnЛllПI:ТПn\l YKpaillll, ,ОР"ДJ'ЧІІІІ олреса: 02156, м.Кllів, _УnIЩ" 
IiраТllcnааСlalCD, буn. 14~: (Cnl~OUTnO ~'~O ДСрЖІІ""У PCC~~lIl1i'o '~PIIAII'IIIOї особll ссрії ЛОО Не066625, _'ІЛОІІС ДСРЖООІІІІ~І 
pc:n:tpIT~OM ІІ.С.ГІІІІІІ,ІІ nI:CII""C',"O' раПОШln' у "ІІС г, Kllrnl ДеРЖОRllоі DJtMilliCТPlluii, лаТІІ ПРОПМСІ"'. nСРЖОПllОТ 
pcn:tpaQII 30.06.2006 ро"у. ІІО"'СР 1111111СУ ІІР" ДСРЖDІІІІУ РССС1р:щі,0 , 066 1020000 003717), пособі ЛllрсктороliОСЕflКЛ 
AIIДPI~ ОnЕК~ЛIІЛ~ОІ)J-ItfЛ. "~Il ІІ'РІ:ІСТР?RОЩ'П '~ anpCI:OIO' K.,illl:ltKD обl'DСТI,. ~ •• MllpOlliBKB. вуn ЛСlllIlП. БУд.88. КО'3'1, 
ІМ'" дlе 110 111111:1111І1 С'О')') ІОВ IIЖIIIJlОIIO!,УТ-КОМIf}Н:КТ" lаРI:ССГРnЯЩIllП 30.062006 року 1I0r.'I:P 30nllCY 
10661020000003717 ~I:РЖПIlШ!М PCC:CfllIlIlIPOM І' С IlІlІжа I1I:СIІІIІІСІе"ОI РIlПnЩlOj' У ~Iicтi Кllспі ДсржаОllоі aд~lillicтpo •• ii, 1 
аругого БОIlУ. РО'ОМ 'МІ:ІІООІІІІІ C10PI1If1l. 

rJiшt", dD6pDti,,,,u,; 'up!ЇJ'fШШI'" "Р1' Зtkyюdrl'9' fЮJJ~"; 1181,,0';'; na."~,,,;, PUJjшl,QlU, lІ'''''I!ІІІUI ara[~ .ті, 'IDIrtpt.'IJI,t.o "шаUD.ІUltllі ,,11-

III"P/J't:D.II J nР"''''Сn'І''' 'f""i.,,,,,tk'tJ JОlt.'DІІDdaЮІІ"U, що pelJ'Л''''ОІ'''' J'/Ulndt!J,u,Ї "4'''' npn80""" 
(JONpl!-"О. , "'''''0&'''' щtЮo "tЮ;';t:/,tюr'; "ptI"O"""J~, У/Ulan" 'f/!lї dtRtn/p 'tPtI nltllte: 

ПРI!d.ІІl!т ДОІО""РJ' 
І І. ОРСIIЛOДUВСUIo 1fiДII0 1 ріUlСIІIІ.М IiPOIlIlPCltKO' місlоКОЇ РIІ4I1 КIІЇВС:lоllOі області lід 29 ЛIІСТОnaдu 2007 року N!! 540-29-05 
"Про Ip"nllllcllIUI !lрова КОР"С'І}'КВІІІІК 'J&:"'Cn""""" ді:lКIІКD\ІІІ. 1І0.1111111К В ОРСІІдУ 3C~'CnIoII"'1 ліЛ""0К, lIaдallll" )' nocтin,IC 
IIOpllC'l)'RallllR 3~'CnIoIIOЇ діЛRIІКIІ. lІадDЩ11І дозволів ІІІ RllrOТOll!IClIlIR ТСХllі'щоі ДOk'YIIICllТDuii по О'~ОР'IJIСІІІІІО права IIOpllC'IYOOIIIIII 
1СМCn"""МIІ АіПКllllаМIІ 'ОР'IAIІ'IІІІ'М і l)Іі111'1ІІ1І1І1 01:060,.. та OIlCCCIIIIII зміll до pilllClllt Броварської ~liClaкoi РIІ4I1" IIaдuc, 11 ОРСІІЛІІР 
IІРIІП\lU, 11 "pt:II.I~ lI~p\lill"\I 111І 5 (11'1111,) РllІеіll Jt:\l1: 11,11) .1іl'IІIІ") IІЛОЩI:.О 0.6000 га 1а ра"),IІОК 11:toIcnlt c:inltC:lalCorocnOJUlpclallOro 
11I"'OfIIII:1UIIIII - 6агаторі'ІІІі IllсадЖСIIІІIІ. 1 1111" 0.0051 га - 3C"lJIi 06Mca.'CflOro IIKOP"CТUfllll іШIІСIІСРllllП '-'ОР'ІАОР 1І'І:рсжі 10'nКУ • 
.ІІІІ1 6уАіВІІІІЦТВО та обcnуговувощ,,, торгіВCnlollо-офіСІІОro UClrtpy - x"Uli IІОtoIсрuіП,юro _"IІОР"CТUIП'" 111 IUlpCСОІО: KIITBelth"ll 
aliпllcn., "ІІпо БРОВОРІІ, ВУЛIIUIІ В. LfОРIІОDDЛIІ, (lIaдani - 1CtoICnloll0 дinIlIlICD). 

KWC1poolln ІІОМСР 1cr.'CnIolloi ainllllKII32 10600000000 15:00:063:0316. 
06 'ск", "ре",'" 

1. 8 ОРСIIА)' ncpL'aacтьCII :lCMCnIoIlO ainllllKII зоranыІІоo МОО(СІО 0,6000 га. 
3. На 3CIoICnlollin дїnlllщі 6удівлі та СІІОРУЛІІ відсутні 
4. ЗсЩ~nIaIlО aїn1l1l1Cll "срсдастьСІІ І ОРСІІJI)' БС1 булівcnlo та споруд0 
S. Hopr.,m.BIIO rpolUoBa OllilllCD 1cMCnlollOi ді"'"1І1СІ1 ІІІ IІсріод буліо",IUТВО зГЇ4110 ВІІТІІГУ 1 тexJlіЧIІОЇ aOIC)'folCllТDuiТ про 

lIop\lDlIIall)'I1IOWOIIY ouil'lI) JCMCn"IIO' діЛІ1111СІ' Брооарс:ького .,ісIoКОro lідділу :lC.,CnIoIllIX рсс:урсlо оід 20.12.2007 ро .. " Нв 04-]/13-
3/100 c:r.u'ODIIТIt 115083.00 (сто П'''ТlIIlдWlТЬ ТІ'СІІ" оісі"IЛССІІТ1рII) 11І1І_lІі ОО копіПок. 

HOPMllIlOllO rpowo_o ouillKII 1CMcnltllOЇ ділаlllCll :І ЛІІТІІ 1АІІ'lі об'l:IIТD - CllCМymщї.о 1I'Їдt10 _ІІТІІІ)' :І техllі'IІІОЇ lIOh'Y~'l:lrтaЦl1 
про "орr.ШllIВIІУ rpOWOBY ouillKY 1CtoICllltllOЇ ainlllllCll БроваРСIaКОro ",іСIaКОro liддїny 1еа'CnIaIllIХ Рl:сурсів -ід 20.12.2007 року .N!! 04-
3113-3/101 I:1UII0B,m 575 415,00 (П'''Т&:ОТ сі",дCCJIТ п'lІТЬ ТlIС.Ч "OТIIpIlCТU n'm,lUJUI11o) I1І"ОСIlIо ОО 1І0піПок. 

6. ]CMenIaIlO дїn.IIICD, .ICD ncpCnnCТЬCII ВОРСІІЛУ. ІІС ІІІІІС "мміків, ЩО !"O'.кyrto ПСРСWICDдЖIIТII іТ сфl:!""I_"О~IУ _lIh'Op"CТUlllnO. 
OpctuaoлaОСЦIo свіД'IІІТІа що 1ra.nall0 1CIIICnlall0 дin""КII на 1\І0r.lСIIТ ПIДПIlCDIІIІ" Цlaого Доro_ору 1ll1ІО.,У ІІІШС»ІУ - ОРСІIJI)' ІІІ: 

111І"1, ІІІ: Rpoдulll, ІІС noдopO~DlIO, іНЩIІ~' способом ІІІ: I/дЧужеlD,."С 1DCТUВЛСIІD, під :l160РОIІОIO (Opcwтor.l) ІІІ: псреБУІОс, судоооro 
СІІОР! ШОАО II~T. а ТІІІСОЖ проо У 1рс:тіХ осіб "11 _ .,cжnх. так І 10 ~'СЖІІ"~' Укроіlll' ІІІ: мос, "К OIlI:COK до cтaт'o~ IjIOIIJI)' 

~ IІІрIЩIІ'ІIIІІ" ОСІ6 І'С BIICCCIIII. ]CMt:nlt1l8 .1ЇnIlIIКn IIIIXOДlIТItCl У CТUIII. nOllllCnO npllдIIТIlOMY .ДІРІ Ollкop"CТUIIII. 11 18 WnItDOII~1 
nPlnIlОЧС!IІIІIІМ. • 

7. "ІШ'ІХ ос:обllllDОСТСП об'Ch-rD OPCllall, .кі ~IОжyn. ІМllllynl 110 ОРCllдllі lUuloellll1l IІс.,ое. 
С",роlt 611 д,fND'ОРJ •• _ 

В. Цеп Догоаір YlCllaдcllu СТРОІІО., 110 5 (п',,",) рокіа 3 ЛІІТІІ nlдllllCUlll1II ЦЬОro Дoro~opy. П,Cn. 111 .. 'IІЧI:IІІІІІ ~O~ д'l. ЦlaO~ 
Догоаору ~PEHДAP I\IlIf 'IСрI:ВОЖlIС праоо nOlloonClII1II Поro ІІа IIOI!'n строк. У ЦltDr.lY РIl3I ОРЕНДАР ~OIIlIlCIII~1: Пl1l11ше "~Ж та -
(ааа) ІІІСІІЦІ АО 1ІІкіll'IСIІIІIІ С1р01l)' діі Цlaоro ДОГОІОРУ nIlCIo.,OIO поаlДOAllтl ОРЕНДОДАВЦЯ про IIUIlP ПРОДОІЖlml noro allO. 

ПРІІ DllKapllCТUlIlI1 1C,.CnIolIOЇ дlпnll"" ІІІ! 10 1.lпltOOII~' IIPII3I1I1'ICllllnJI ОРСІІЛОР ВтрОО'ОI: ПСРСDІІЖІ'І! ПРОВО ••• 
IІВІІвалеllll. AorollOpy ОРСIIAIІ. 

ОРlшrJllа '11І11''''1 •• • • • 
у ? ОРСIIдІIО'Ulата 10 :l1:~ICnltIIY діЛRIІКУ 1111 псрl04 БУДЇІІІІ\цтuа OIlOClIТloCII ~PI:IIADPI:~1 У 11I0WOOln I~OP"" в IIIIЦlOIlDЛ~lIIn О!",lо:" 
краЩІ' • су.,і І І 508,ЗО (oaIlIlIl4Ц11,1o 11IСIІ'1 п'.тсDТ оісі.l) 1111101:1110 ЗО КOnlnOK II~ р'х. ЩО CnIl08IIТ1o. 10 !ДCCIIТIt) ІIЛСOТlCl_ ~14 

~OPIID1IIDIIOi rpOWOIOЇ ouilllCll 115083,00 rp1181:1I1a. ОРClIдІ.а ?U'DТD .311 1CIIICn~"Y Д1J1811КY ~ дoТlI ~ЧІ об arт:a І CКCnnYUТUQIIO 
mc'I1ItCII ОРС.lnарс., у rpolUoRin "'ор.,і о 1І0ціОII8ЛhllіП амlОТІ YКPOIIIII І суаll 57 541,50 (~ RТдl:CIIТ CI~' ТlIСІІЧ n ~ сорок ~IO) 

rpllDIII ~O КOllinaK 1111 рік. що eтu'ЮВ'1ТІо І О (ДСCllТЬ) оідсоткіl lід II0P~'1I1I10110Ї грошо_ої OЦlIIICII 575 415.00 ГPII~1:111o 3ПJ1110 4DOlдIQl 
н1! 326 ПІП 24.12.2007 роll)' OIlKU'lкor.IY &РОВОРС:ltКОЇ ",іСlокоі рМIІ про 11І1111ЧСІІ\ІІІ ОРС:IIдІ,оі MDТlI111 1Cto'CnIoIl), nШ"~'КУ •• 

10. 06'IIІІ:ПСІІІІ. pcnMipy 1:11.111101 nnml 3D '10lcnltlli AЇSUlII"" АСржаВllоі або IIO.,Y,\DDIaIlOЇ вnuclIOCn 1АIПСllIОСПоCl 'І 
ytнuc)'8II1I1I1., іх ЦЇnltoaoro П:'3110'IСIІІ'. та КОl:ljlіиіClІТіо l'IACKCUUii. ВII1I10'lI:ІІ"" 1aКOIIOДUBc:ra0." 10 18111СР./IJIIIШIІ.1ІІ 
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Ка6і"':10.' МlllіС1Ріl УкрІІі,'" Фор.,а."" ЩО 11nOllllOlO11oCJI піл час УКЛaдlllllR 160 ]lIlillll УМОО .1011.1110(1) OPCII:1II '11І IІРIЩОIІ",C111t8 
noraaii. 

11.0Р'ШДlIIІ МIІ11ІIIІОСlтCJI ПО''''"І'О'Ш 3 Alln ПРІІІІІІІІТПІ рі'UСIШП сссії піп 29.11.2007 pn"1' ЩО\lіСIІ'lІІn pillllll\1II чаc:nca..a 
n сумі 959,03 (aco'nтcoт lІ'птдсснт дcn'nтr.) rpIlBCII" 03 lo-опіПоlC ІІІ псрlап 6упіRІІІЩІRR та ~I СУ\lі .. 795,13 ('IО1I1РIІ ТlI~. 
сіщ~аг acn'nllocra П'НТЬ) rpllOC1l1o 13 копіПок ІІіCll" ЦВ'ІІ 06'rtn1l R СКСIIЛУО.ОllіIО. Щn\IІСIІ''''О "poТllmM 30 (11'IШI1111) 
IСІІІС'lJUIр""'С .1111, lІаСТУПIll,Х за Oc:тDlllli.1 КІІІСIIADР"1І1І1 AIlI:III звіТIlОГО (1Ioдa~КUnClm) MiCIII~ (іс:'1 ypи~) ""111І11 nдп "1Jf._,1 
ncpcpaxyuIIIIIR ІІа Pcnpaxy1'KOllln РІХУІІОК OPCIIl1OJlIIBЦR .N!! 33210812700005 ) ДІ( у "llіПСI.КIІ'І оІі.tnстl ".І(lІсnа, КО'" ЗКПо 
235'11923, МФО 811018, OACP-.q'ОО'I- Gpanopchllc ІІДІ(. кап np"11I0'IC1I1I0 13050200. І 

12. ПСРедаЧІ npOAYKuIЇ11lIlDAIlI"'R поспуг о РІ,У"ОК OPCIlAIlOЇ 11Л1111 ОФОРМЛIІІТIоІ:llllіДlшпі:IІІI1\IІII11Нn\1ІІ І 
13. Ро]мір ОРСIlДllоі МО111I1СРСГЛR.ІІІІm.СIІ У рвзі: 

- з .. іlll' УМОІ rocnonaplOBOlIlIII, псрслБО'lСlІlІХ ДОroворо",,: 
-3Millll РО:І.llрIIЗСI\ІCn,,"Оro подапу. піАРIІШСlІlІ1І ціll і ТВРllфів, 3Millll КQсфіllіlllтіп і .... lсКСllllіі. ""1111'ICIIII' 1ІІКIIІІ0.1111С180,," 
-змІIIІІ PO:SlllipiB OPClUIIIOЇ МІТlІ31 3C"'CnlollY діЛІІІІКУ lІіспll 311ТnСрДЖСІІІІR 1I0nllX CТIIIIOK ОРСIІДОД"ПI1СМ. 
- ПОПРІІІСІІІІІІ CТВIIY opClI.IIOualloi 1CI\ICJlIolloi AЇnIlIlKII ІІС 1 ВІІІІІІ ОРСІІМРІІ. ЩО lІіД1 ОСРl1ЖСIlП ЛОК)'МСItI ІІМІІ, 
- U illWIIX unllDдКDJC, псрсд6а'IСIІШС 3IKOII0.1. 

14. У раі IICUIICCC"'UI oРСltдlюі MaТlI У С1рОКIІ. 1113111'IСllі WIM ДоraIDpО,.... cnpIВnIlCI'ЬCR ІІІЩІІ У РО1мірі 1І0~,віПllnї CТD8К11 нп 
31 1C01ICIIIIR АСIlIо nPОС1рО'IСIІIІІІ ruum:жy ІІI:СМІ'IСllоі су .... 31 КОЖIlIlП АСІІ" ПрОСТРО'IСIІIІIІ. 

УА'Оflll flII"op"cmOllllR J~ ... елlollоr dіЛЛІІ"" 
15. зс"cnыlB AЇnIlIlKII ПСРедаtтloCJl U ОрСIІДУ дlllІ буаівщщтов ra оБCnУГОПУ'l11l1f1l TOPI'iIlC�ILl�ll-nфіС:IШГn ЦСIfТРУ 
'6. Ціnьовс ПР"3I1аЧСIІІІІІ 'JCMCnIoIlOi AЇnllllKII -1смnі комсрціПIlОГО ІЩ"ОРIlCТDIІIІIІ 
17. V.IОDllз6с:рС'.к1:1І1111 cтallY об'еКТD 0PCIUIII: 

• з6СРС:ЖС:IІI1. аСРХlllоОГО шару rpYltтy то пonіПШСІІІl1І іllWШС І(ОР"СІІІ" 8ЛІCТlI80СТСn 1CMe.'bIlOЇ ліЛlІlІКIІ • 

• 1IIXIICТ 1C\lCnlolloi AinlllllOl віА забрУAlIСlІlІ1І хімі'lІlІІlІlІІ та paдinlКТIll1l1l1l1111 PC'IOIIIIIII\1II та віл i;IIUII~ прсІІІІІЇІ 
PYnIlYUWIIIII; 

• OPEНДA~ ІІС "Іас правІ 6с3 офОРМnСIІIІ. У 8CТВlloвncll01IIY 31KOIIO.llllnCТbQIII ІІОРІІДКУ 3~lillloBanl w-
ПР"3I1аЧClIIІI 3QIМIolloi _1111101; 'І 

• ВЖ1llаllllll 1ЦОДЇа, ncpс:д6аЧСIІІIХ wщ ДoroIOPO~1 а60 illWIIX IlсобхіlUlІІХ дІІІІ зБСРС''''1:1ІІ11 3C11ICnbllOЇ ДWIІІClI. 
'8 П, • У.""flІІ '.стро,", lI~peдo •• l Jе."ель"оr diл.R",,,, • "pl!lIdJ' 

П: ср. ІВ 3C11'CnIolloi AlnlllllOl І "СНДУ 1дInCIIIOCl'loCJI3 розроБЛСШIR.1 проекту її віДІІСАСlІlІІІ, ! 
IACI'II'OIO РОЗРОбnСlІlІІІ просkТ)' alAlcac:III1R 3СІ\Іcn -' • • • 

21 Bcpl!Clll1006 poкy.N! "І-ОВ-О5 n О І 101101 ДІЛІІІІ .... І с: РІШСІІІІІІ БРОRарс"кої міс"кої РDAlI КIІЇlс .. коі oCimlc:nlU 
AinIIlOtc. пер.чу а nocтinlle 1I0plI" Р пр 'nIIllCIIII. праll КOPIICТYIIIIIIII зеIlICn .. IЩІІШ діЛlІlІка".IІ, IІIДlНIІIІ ВОРСІІДУ 1С)1с.-
UфОРМ.'ІСIIllIO IІрllва IІЬР"СТУ8111111 J=::::::I:·;: .. IIIIX АіЛІIІОк., "~I,IIIII АО:Іlоліl 110 IlIrOТOIIJIClIlIR уе"lі'IІІОЇ AOКY~ll:lmur1,,! 
міСloкаі РIWІ", А 11101 10РllдllЧІЩІІІ І фI311ЧНIІМ особlМ та DІІСССІЩІІ 3\1іll ДО ріШl:lІl1ІІ Бра ..... 

Opralli31uill розр06nСІІІІІІ ПРОСkТ)' ІЇДВедCl"'" 3С - • • 
'9, '"wi УМОВІІ передачі 3СМCnІоllоі ДЇnIIH""1 в MCnIo~IOI Д~IIICII І 1111pOТlI, пов '1І3111і 3 WIIII, ПОКnIдDIОТІоСІІ ІІІ OpeJlllDPlo 
20 П _ opellдY 81ДС)'1111. 

• ер_ЧІ зеМCIUoIІОI дinRlІІС11 Opc:lIдDPIO :щіПСIІІО • 
передачі. СІ'ІоСІІ nlCnН дcp;ICDВlloi реестрації I",ora Договору 31 ІКТОМ іі nPlllbJIIIIII' 

ІІа пlaс:тввl cт.1S 311KOllY Укрвіllll "Про В СIIд 3 '" 
AeP-.ІІІІВllоі реестр'цli Aoro.opy ОрСllД1І зе.ICn~ і У 1л1:101Л1 вщ 06.10. 1998р Jti161-XIV ОРСІІДВР У IІ'НТlIДСIIІІIIIІ cтpoJrafc.1l 
KonllB AOroDOpy .laповiJЩОАI), Oproll)' ДС ... .к8Вllо;IО А 811К11 держаВllоі або КО:\I)'IІUЛLllоі UЛВСllостl з060в'83ВІІІІІІ aaJI" 

••• ПОДВТКОвоі СІІуж6I1. 

2', Піепl npllnllll!:1I1I1I Аіі Договор)' О УА'Оflи nOfl~p"I!"'UI Je,t.ель,.", r)inR",", 
у lКОМУ віll DACP1ICaa іі • OPClIдY, PCllдDp повертає OpeltдcUUlBЦC8i 3C.ICJIIoII)' дїnIIIIКY У СТlші. ІІІ: гіРШО"IУ nopі8lll1lO J 1JIIIO 

OpelUID.IIDBeЦlo у ра' • 
мас прDІО' І ПОПРШСІІІІІІ кaplIClIIUC ВnICnlao n 1і CtSfO 
.іаш ІІа BIJWlICO.Qy8DII"1I з61mcil )' PO:Slofipi 1113118 стс OPCllДOlllloi :JaICn .. 1l0i ДЇnIIIIКlI, пов'1І3111ШС із 3101illOlO ......іІ 

':'УІ.ІІІІІ 161nкiB, спір p03.·nycn.c:l У' ЧСIІО"'у C:ТOPOIIDIIIII. якщо СТОРОІІІІІШ ІІІ: AocнrllytO з1'ОА11 про ,....-• 
.w. 3АIПl:ltCllі Орс:11дlpC1о1 без 3 ....... О судоао .. у пор.дку. 

"ADlCpCМJmllio ОДІ • -І PCllДoдIIlUII 11I1pml І • , 
23 п' 3Dn 111111 WКOдlI шП дІтlllці lІе ' 1I nOnlnWI:IIIUI 0PClfД088JIOi ЗС:МCn,,"0і ділlll .... l. ІІtclllС 

11141U-:'" OnlnWCIQUI стаlІУ 3С11ICnІоllоі AinaIlIOI • nponlJlllll'll1011oi О I!дwKOДYВBIIIIIO. 
-,,'11111І0. • 8сас:1І РClIД8РС:М • n ' .~--.dt 201 О IIc .... 08010 3ГOДOI0 3 0PCIIДOДDIЦClol зе~ІЛI. не nUlP"'~ 

• PCIUllp М8С про. і 
"і!рСА6."ClIІІХ ШІ.І дого ....... О ІІІ • 4WКOДYlaIlIlR з6Inкі.. :JDnoдilllll ' _..-. ...... 

161111C1Uoш '.IbIII~IoI. ІХ Y'llIcпlДOK IIClllКOllallllR ОРСІІАOADВЦСМ --

ФDrcnlЧlІ1 1111pIm1 11' 
°PCIU1OJtD.ueм, атакож'." ІОІХ ОРСIUUlР 311]".8 У 38'ІІ3 :І ІІС ДarfI/Of' 

ДaXIWI. lкі ОРCllавр :-;1. llкі OpcllдDp :lДіПСIІ"В .60 ~O.III BII~~IIIIIIIIIII або IІСllanСЖІ"'1І1 DIIКOIIBIIIIII.1 )'1010. 
25. Pcnмip фаrcnlЧlІlІХ 11 r 11 P~""o D1p1l"'1IТI1 В ра31111111СЖ1111:1І1д1 СIІІI111 ДІ1ІІ aiAlIOВnClIIl1I свого ПОРУШСIІОro npall:l: 

IТРат PCIIдDPI BII311 .... C:n'C:Н ІІІ п' ОП; IIIKOllalll1ll 0PCllДOдDBцCIII УІІІ08 ДоroВОРУ· 
26,3rUu10 .111:110. НІ О 06."eжw"UI (o611111~", ~ 1дc:ТDa .IIOК)'roICIIТIUI,,"O пlдтuСРДЖСІІІІХ ДlIІІIХ. 

Dpcl",)' 6РОІІарсІоКОro ~,C 4-3110-3/58 a.lд 20.12.2007 РО:' lI(or)o flIIHOPllr:III0llll. 2e,t'U.II0r дIлRІІ,"' ~. 
:Р •• ОІІ'" 06101c:aca11o пр •• ::O:"':iдaїnY 3СМCnІоIIІІХ РС:СУРСіі" 06"'eжt:1ІІ11 ІІа lIIКOPIICТDI11111 3CIIICn .. 1l0i ДЇдllIlIОI. 11-" I~ 
y:;:~ 1CtoIQ .... 311C01111A111m. n';oICnUIOllllclll1X ст.ст. 96, 1'o;C:;I~ .. ;a дinнlllШ nOlllllllB IIIKOPIICТOIy&DТlIC .. 3:;iJPI ~ 
np.1I0D~1IDJ'o ІШ.ClIІ~IКDТoр. WnIoO.O:OPOII)' 11 •• КOnIlWIILOГO' CIIICnLl,ora кодексу YlCpaїI"'. ст.З' 3акон)' 16. ., 

06МCllCIІІIІІ". OIlIlOpIlCnUIIIII ..... IІ~Р"m"'Ul3С .. CnLlщ:s'дl~аlllщс) (код IIIKapllc:тD1II1II :lCIoICn,,"0i ДЇдllIlIОI- 1.1 ' 
-110. 3C1olCnLIIOЇ дїn ІІІІІІІОК , 

• ІІІІКІІ: 

~-_. 

----~ 

-- ----с 
.., 



ІІіІІІ uілldJООГО ВIІКОР"CТllIІIА 

пр".'I"'IR pC"dCllMY BIIKOPIILТoIIIIIR 1&:\І&:nt, д.1Н 0'0 011111І . " " 
IШ1R:tlСРIІОro КОР'ІДОРУ мсрежі 1n'А1КУ) r '\; І COllltnpI�0-1а"IСIІIІХ 1011 (1C~len',lIa .аіЛАItКIІ: МОЩСІО 0,0051 nІ - D 

)'1m, 110 BIIKOP"CТDIIIIA 1I:мen""l1і ліJIАIІ"" до ІІСТІІІІ • 
I)'t 'lpWlO ІІР IІсі. тu.1СрЖol1t1ll11 рс,стр.щіl lабt1rllIIR"."с:~~~IIІІАI" \lСЖ о '1lтурі (1111 tolicucnocTi),_ ОЛСРЖОІІІІА 110кytoIC'rrD. ШО 
J)'WI:tlIlA 3С.'СЛLIІОГО 1DKOllonanCТbn IIIt1tlli осоБІ І ІІСС...... ст 25, 1.26 Зс~IСЛ""~ГО KO~CKCY УкраІІІІІ). 

J ,оо ЮРІІЛ'І'ІІІУ ІIЛПОll.аIlll"IІІCТL 1Г'4110 3IКOIIy. 

'3r111110 ІІІС:llоаку YllpaMillllll містоб)ЛУllnllllR 10 ар\і1С Б • • 
ІІСІ"'І ТІ 06ТRЖСІІІІІ kopl�L-ТУnОItIlА 1C\lenl,1I010 і ~" p~nll~c"КUI МIСlокоі PUII N! 1089 аіл 09.09.2007 РОКУ про 
ТРОІОГО MOIIY ТІ ьілпоьі.1110 ло ртРО'УIІI і л ЛRІІКОІО. Мlсто6УЛІВІІІ 06tolc-.кc1l1l1 та оGт!tЖС""А зс~mСКОР"С1УООIІIІ. зriдllО 

t n 1I.101ll1IllKO"01ll11l кп IІБРО.IІРIl-:ІсмлсустріП,,' 
- С'ПІОр"l1l та :106&:1111:'111111 ) \111111І ьіnt,ІІ0ГІІ n 1 • 

ІСРllоі "Ісрсжі зр'А1"" що 1110ХО"IIIТ"С І c:ryllY ~'A IIpO~lI.IIa""A 110011'" PCKOIICТPYli1lii та сксплуаТUllіі iCIIYIO'loi 
• "J' • І А n \lс.ках 3011111'ІСІІО' ТCPIlТOPII' 

- :lС.'CnІоltа ДIЛАllltll МОЩ&:Ю 0.005 І гп Iltoll:"'1\' іIlЖСIІС:РIІОГО "ор І' .., • " • І • .. І ПОРУ tolС:РСЖI 18 А3КУ, 
- 'lc:pnOItIl ЛIlIlП nУ:1 \ А'IСС!lDnn ЧIlРllllllіJtn. 

27. lІс:рела'IО ВОРСІІД) Jl:tolCnI,Щll' ліmlllКIІ ІІІ: г піЛСТОnОIО МІ ItpllllllllCllltA обо 3tolillll об~lс-.ксll" (оGт!tЖСIlIt) ТІ illWIIX проо 
третіх осіб "а шо діЛАIІКУ. 

2В. Праnа ОРСltдодоаWl І"",; "1'''''' "," ,,60" 'RJK" ст.'" 
IШDJIIIІСIUo tolar пропо 

- ПСРС8іРАl11 taілltОl1: UIIKOPIIC ГІІIlIt. :JСtolСЛltltоі діЛАIІКIІ. 
- ДO~OКO.O Р01ірааl11 ~аlIllП Догоnір У n1ll18J1"IIX, 1Іс:рс.аБIlЧСIІІI' '1I1111111tol :laKOIIOдllOCТOO"1 YКPOЇIIII ТІ дllllШ,1 ДOГOOOPO~I; 
- 1,,111111111 P0:ltoIlP ОРІ:ІІДІІОІ' Ilлаl1 І ) IIl1nll.llкax. псрс.а6аЧСIІIІХ '11І11111ІМ 31KOIIOдllOCТDOtol YКPOЇIIII. 8 mtolY 'lІІcnі в 

DCТOPOIIllIoOMY ПDpАЛКУ БL., зго.аll ОРЕНДАРЯ. 

- .1 ... ОГІІ111 від OPIPIДAPSI С80('ІоІСІІОГО OIlCCCIIIIA ОРСIІJ1IIОЇ маl1l; 
- Opcll.ao.aa.cu~ 3tollllЮЄ ОРСllдll) мату за 1СМСЛ"'IУ діЛАIІКУ lІіСЛА :lОТІІL'Р.І1ЖСIIІІR 1I0nllX СТІІ80К ОРСllдonaоисм; 
- OIlMOrDl1l 01.11 ОРЕНДАРЯ niAulKoJIynollllA Cytolll ОрСIІЛIІОЇ маl1l :І часу nplln ... rml piwcltllA Iiponapc"кoї tolic"кoї Paдll 

29.11. 2007 року про lIaдollllA 1смслltllоі' діЛАI"" до lІіДПIlСІІllІІА .aallOro ДОГОВОРУ. 
29. ОбоВ'І3ІО1 ОРСltДОДО8W1 

ctШ04DОСUlt1Об08'А:lIІIIІІП: 

- псрс.ааl1l 3CtolcnltllY діЛА1І1С) ОРЕНДАРЮ 10 Актом "РIІПtollltlltR-пс:рena'lі; 
- псрс.ааl1l о Kop"CТY8alllll 3СtoIСЛ""У .аіЛАIІКУ У СТОІІі, шо .ідnопідає умова"l дІІНОГО Договору; 
- ІІС O'lIllIAl1l діВ, Акі б ПСРСWКОджaJ111 ОРЕНДАРЕВІ КОР"С1У.IІ11IСА ОРС"ДОВІІІІОІО 3CtolCnltll010 ДЇМIlКOIO; 
- noncpc.alll1l ОРЕНДАРЯ про особлllві влаС11180СТЇ та lІс.аоліlЩ 1СМCnltllоі ДWІІІО" Ікі D процесі ті ВIlКОРIІСТІІШtR to,ожyn. 

Рll'llІшml сколоrі'lIlО IІсБС1ПС'ІІІі lІаcnіДІОI дІІА довкімА або npID.CC111 до погірwсшm СТІІІІ)' самої 3C1\1cnltlcoi .ІІЇЛІIIІОI. 
30. Праlа ОРСllдllРI. 

ОрClшар 3C"ICnltlloi дїЛІIІІОI "Іає ПРІшО: 
- DтpIl.lal1l Від ОРЕНДОДАВЦЯ 3CtolCnltllY діМIlКУ У кoplII:TYDallIlA 30 Актом ПРIlП"IIІІIНА-псрenaчl; 
- ~\locтinllo ГOCnOдllplOBal1l 1111 3Ctomi 3 ДОТР"tolllllltR умов ДІ1110ГО Догооору; 

• - ?Іспа 3DКЇIІЧСIIІІ. строку, ІІа АІОIП було УКllIlдСIІО дllllllП Договір, ОРЕНДАР, У ВIlПIlдll)' IІ1111t:Ж110ГО ВIIКОIIIllIIІА оБОО'І3КЇІ 
ШnDВUI!IО до УМОВ ДlUIOГO Договору, "ІОС 38 iIlWIL' piBIIIL' У"ІО. ПСрСВlІЖІlС право ІІа ПОIlОВЛСJIІІА ~IOГO ДоroIОРу! 

- ОРЕНДАР. AIOln відпові4110 до заКОIІУ tolОЖС МlІl1l У влаСIІОcтl OPCllдooallY зсаlCnLIІУ дmAlIКY, .18С ПСрCDlІЖІlС ПРІІВО ІІа 
IPIIA60IlHI ті )' влаСІІість у ра1і продажу ціб 1C.ICnltIlOЇ діЛАІІІСІІ, 30 YМOnll, ШО віll смачус uillY, 30 .КOIO BOlla продаcrьc:a, а у раі 
IPD.IWtcy ІІа КOllкypci (BYICUiOlli) _ .КШО ВОГО ПРОПO:llщіА С piBIIOIO 3 ПРОПШlщіоо, .на С IlаПб'm"WОIО i:J заПРОПОllоваllllХ 
іЧас:IІI1КВIІІ КOllкypcy (аукціОIlУ). 

ОрсIШDp мвс також ncpCBaiКIlC право ІІа ВІІКУП OPClIДOOOlloi дinАIІІОI І разі ПРIІВII8ТТ11 'Шкого ріШСIllІА 0pCIU1OдaBЦCIII. 
31. ОРСlшар ·зсr.ICnltllоі ДЇЛАІІІО' зоБОI'13111111П: 

- IIl1A11Dml ОРЕНДОДАВЦЮ tolOЖnlllіCТL 3діПСlІювml КОllтpОЛL 30 allкop"CТlllIIIAto' зсаlCnLIІОЇ дfмllIOI; 
- BllкopIICТOOYlaТlI:lC"ICnItIIY ДЇЛІІІКУ 10 uinltOlllM nPlDlla'IClIIlRtoI; 
- С80tчВСIІО cMa'lyaml ОРС:llдllУ МІІТ)'; 
- "! дDПУСlС8ТІ1 хі",іЧIIОГО ЧІІ 6y11L-lКОГО illWOГO 3ІІбрУ41IСIІІIВ зсмлі; 
- ntд1pIlMypm, 3Cto'Cn"11)' дiлRІtкy D ІІІІІІCЖJІО.ІУ calli1UPIIOtolY СТІІІlі; • • liJm; .У 1І'1ТІід\:IІI1I1П строк lIiCJln .IIL'РЖnОllоі рсестрації ДІ1110ГО Договору ОрСllД1І 3CfolClllolloT дtЛАIІКlI IIIlдmc КOnllO договору 
ВllUlОtolУ ОРПlIІУ ДСРЖn8110і ПOдllткоооі cnужбщ 

. Р"3"" '''n'''lfo'fJlO 3""1I(~"''' ,,60 "o",,,.,,r)J/UIII,. 06'єю"" opell'" .,,, iltRO ""СІ"""". 
32. РІІ3111С ВIlПВДКОВОГО 31111ШСІІІІА вбо ПОWКОД1ІССIІШ' об'ЄІСТІІ ОРСIIдІI 'ІІІ nOГO 'lаС1111111 ІІССС ОРСІlДар. 

О 33. 3гіАІІО 3 Ulltol 
J1e1"'PII. 

С",рщ'''''''' 06'єк",,, op~"r)" 
догооором об'скт ОРСllдl' може БУ111 заСТРВХОІDllllП ІІа ВСС" період 41Ї UIoOГО Договору 311 бажаllltRtol 

34. С1рахуааЩtR об'ama Opcll411 :aдlnCIIIOC opCllдllp. 
35. СтаРОІІІІ дОtoIООllЛlІCR про тс:, шо У раі IICBIlКOllallll1 саого обо.'.3К)' c:тapo"Olo,'1III П0811111111 зrUuIО 3 Щ"І 

;mro&npO\l 1DCтpaX)'Ral1l об'tкт орСllдll. другв CТOPOIIO tolОЖС 3Iстра."уваl1l noгo і ОIl.IIІПll1' BЇJ1WKoдya8111IA IllтpllТ 1111 страхуааlllIR. 
~,,/,," J'."O' ADlНOPJ'/ ,rp""""elll,. iltRO "" • 

36. з .. і"l умов Догооору 1АіПсщоCПtСІІ у nllc"toIoain фор",і 30 IзаСМ"ОIО ЗГОДОІО С:ТОРIll. 
У РlІ3і !ICДOCНnICIIIII 3ГОД11 шодо Y~'OB Договору спІр Рo:lВ'пyєтr.сн У СУДОВО"ІУ порндку. 
37.діА д! СА У розі: • 

"".,J-~ 
•.• , '1 • 

~lIi~~, --- ~
iPr~~ ) 
'JШ~r-

.. ~ 



31кіllЧСІІІІІ строку, 118 AКlln Пого було YКnIlдCIIO; 
ПРllдбlllllА ОРСІІАВРС'" 1CMCnIolloi діЛІllКl1 У впаСІІість; • J 
ВІІКУПУ зсмcnы�оіi ainlllКlI МІ суспїnhllllХ пcnpсб Ібо ПР"МУСОВОГО ВІЛ'ІУЖСІІIIJІ зсмсл .. "оі лиlllllКIІ 1 JlIОТlІвів сусni_ 

1ІІ:06хіДIІОСТЇ о ПОРІДКУ, ICТDIIOВnCIIO,.IY 3IKOIIOM. 

- ЛіквіADWЇ 10P1111I1'llloi особll-ОРСIІДIРI. 
Догооір npIIIIIIIIAcrLCl11IKOiК в illWllX IllПадкІХ, псредбl'IСIfII" 3IKOIIOM. 

3В.Діl ДОГОВОРУ npllnllllllCn,CI IUnl~OJ\1 Пого розіРВО11ІІ1І зо: 
0110111010 3ГOAOI0 сторіІІ: 

_ pl1UCIIIII.1 СУДУ ІІІ 011,.101)' Ol1llici із сторіІІ Уlllcnідок "C""KOIIIIIIII APYГOIU С10РО"ОЮ nбnв'"зкіо, "СР __ 
ДОГОВОРО"', 1'1 ВlllcnlАОК 0llПlUlК080ГО 31f11U1СIІІI", ПОWКОДЖСІІІІІ ОР&ШдООDlIОЇ 1С"'CnІоІІОЇ діn"IIКIІ, ІІКС iCTOТIIO Щ:РСIUlCOJljlXі 
OIlKOpllC1UIIIIIO, І 1'ІКОЖ 3 іllШIІХ підстав, 8113111'1СIІII" 3IKOII0.1. 

39. P01ipBOllIII Договору ОРСlll1Il 3С.lпі а 0l1110CТOPOIllIЬO"'Y "ОР"дК)' ДОПУСКІСПоСIІ. 
Умовою РО1іРВІllІІІ ЦІоОГО ДОГОВОРУ в OAIIOCТOPOIIIILOMY ПDpIlЛК)' t 1IC8IIKOIIOIIIIII OPCIInOPCM 119, rl.10, п.ll, п.13 о пЗ i1t 

BIIKOP"C1U1II1I 1CMCnblloi діПАІІКlІ1а UinЬOBII'" ПРIІ3111'IСШI"'I. 
40. Псрехlд пран вnacllocтi ІІа OPCIIAOBOIIY 1СМCnЬІІ)' діЛIІІІКУ до другої осоБІІ, І 'ПІКОЖ pc:opra"i:Jallill 10РIIЛIIЧIIО; ос6 

арс"""рn ІІС t' піпста\Ю\а JU1111.,illll )'1\100 обо p01ipBallllll ДОГОВОРУ. 
B'r)no.'r)ant,,'cmt с",оpl" з" ІІНІІКОІІ"""Я ,,60 IIt!lIanDtrlII! 'ІІКОІІ"'ІІІЯ Д~оtlору 

4\.3& ІІСОIlICOtIВШIIІ або IІСllanСЖ1IС BIIKOIIIIIIIII дОГОВОРУ CТOPOIIII ІІССУТЬ BinnOlliADJIhllicть niдnoointlO дО 1І"''ОIІУ ТОІ .... 
Договору. 

42.CтopOlla, ІІКВ ПОРУШISnВ зобов'1І3&IІІIIІ, 3BinblllcrLCН оід відповідanы�ості,' ІІКЩО BOlla доведС, шо 111: nopYWC1111I m.'IIICI 
ІІС 3 ті ВІІІІІІ. 

Пр"ніlllсс.lIlQЛО~Іtt!l"'lf 
43.цсп Договір II&БIIР&С '11111110сті піCnIl niДnllcalll1l СТОРОllа.ш 111 Пого АСржаВlіоі pcccтpalUi. 

ЦсП Договір YКllaдCII~ У '1D11IPЬOX ПРIІ.lіРІІIIIФХ, ЩО "І"ІОТЬ ОДllакову 10P"llll'lIIY СISnУ, OAIIII 3 ІКІІХ 311aXOAIIТLCII у "PIII~ 
IIDТDplyca БРОВlРСЬКОГО МІСЬКОГО lIoтapi~ыІго ОКРУГУ Б83I1Р Н.М. зв aдpCCOIO: КІІївська область, "1.Бров&р", буn. IIC:J311~ 
6)'.11.7, Ap)"ln :- &. ~PCII.IIOдll8U11, трcтsП - & ОРСIIА8РIІ, 'ICТDepтlln _ в oprulli, JlКlI" ПР08ів Пого ДСРЖВВІІУ pctC1P1IIPIO
Бровврськом), 81JU1Snl дСРЖD8НОГО Зсмcnьноro КадаС1рУ. 

НС8ЇД'СМИIIМ .. Чlmlllа.1ІІ договору с: 
ма .. в60 схе.lа хмenыlіi ділIНКlI: 
~~08"n маll X.ICnioIIOЇ Аіnll"К" 3 8і.а06РUSCIШ.'1 об.IСЖСIІЬ (о6тRЖСIІL) У іі 811KOPIICТDIllli та BCТDIIOВnCIIIL'( зcuc:JWIIII 

CCp.nynD; • 

DІП' 1113КІЧСІШІІ мсас XMCnLlloi .aїnllllKII 8 IІlПУРі (ІІВ r.tiCUCDOc:ri), 
ІІП' IIJ!I�RMDI�I,,-псрCllD'Iі o6'ama ОрСIІАIІ; 

ПрОСIП' IIlI8WII ... ЗСМCn"Nоі .aln.IІІС1I; 

Pe •• bllmu сторіll 
ОРЕНДАР: 

ТOlJAPllcrвO З ОGМЕЖЕIfОIO DЩПОDfДt\лЬfllС110 
аl1СI1ТЛОПОGУ1'-I(О1\lnЛЕI('J'», іllСllТllфіквuiRКIІR ICQJI • 
34290844, IОРII.ІІІI'ІlІа ос06а за заКОIІО.IIDВСТІІО~1 YКPDilll!, 
lopllAII'II1B DlIpcca: 02156, м.КllіВ, ІУЛІІUII &РВТllслаIС.1С1І, 

6УІІ.10І6 
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ОІ1ИСМЕЖ 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
32 10600000000 15: 00:063:0326 

Б 

• 

ВІА А.ІІО Б - 3_ ТОВ ММї*рсriонanWfиА торroво-двпоlldl КОМІШClCС МJiy.tdвм.нc .dcro" 
ВІА Ji до В -3eмnJ ТОВ "АвllП'l1рд центр" 
:~ в до Г - 30UIi 31r. IСОриC'1)lL (D)'Jl.B. ЧОРІ.ОІОла) 
'" r .110 А - зeмnї рe:sСР8НИХ ~риторjJ м.Бровари 

'JCUU. :lCNeлwulХ vrim. 

Номер 
BJIICНIIКН зeмnf, 

3IWJJCКDpИC'1')'llачі та 
PЦQ 3САші 

дсрІШвноі власності, 
не 

НUВНi у вnвcнїcn. 
або 

хори&n)'ВUUUI 

А Jj -
ТОВ "ЖtІТnОПОбyr-
I<ownпClC1'" 

ДtlpctrDp 
І-

Яп08110 д-с. 

ПРОВlРІІ8 . ЧenycсаnCOоВ.М 
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АКТ 
ПРИЙМАIIНЯ-ПЕРЕДА ЧІ 

Місто БРОІІ"Р" К"'IІСЬ"Оі області 
Д"а,),сnть 11 'l,тОlО lрудІІН д,,1 ""'СЯІ" С60."ОІО РО")'. 

Орендодавсоь:_ БР~ВАР~blС~ МІСМ(А РАДА IСНіВСЬКОі ОБЛАСТІ, 10Р"ЛII'lIfа особа за 
IIOIIOДl1BCТDOftl УкраІІ"" I:'!СIІТIIФlкаUlnllllfi кол за ЛОШІМІІ ЄДРПОУ 26376375, IOPIIдII'llIa адреса: КaIЇBCLкa 
511., м,БР~ВВРIl, в~л.Га~Рlllа, I~, о особі ЛІІДРСЄВЛ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ВКIlП ліс ІІа пілставі 
аllРI:JIОcтt, П~СВlдчеНОI 11.07._007 року за р.Н!! 1230 Н.М.БnЗIlР ПРllваТllІІМ tloтapiYCOM Броварськоro 
icLIIOro IloтaplвnыIro округу, з ОЛIlОГО боку, та 
1peIfIШp: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЄІІОІО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ссЖИТЛОПОБУТ-IСОМПЛЕI<Т», 
аеНnlфікоuіПНIlП кол 34290844, 10РIIЛII'l1l0 особа за заКОIlОnaвством Yкpaillll, 'ОРIІЛIIЧffа аnреса: 02156, 
І.КІІЇВ, ВУЛSІUR БраТllслаВСhка, бул. 14б, (свілоuтво про лержавну pcccтpauilo 10РIIЛII'lItої осоБІ І серіі АОО 
i!06662S, Вlщане держаВИIІ,.. реєстратором II.С.Гашка ДеСIІВНСЬКОі раRОlшоі у I\Іісті КаІсві ДержаВIІОЇ 
lAМillicтpauiї, дата проведсrШR дсржавної peecтpauiї 30.0б.~00б року, номер заПІІСУ про лержавну 
ЖC1pluіlO 1 066 102 0000 003711), в особі ДІІректора ІЮСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, що 
lарссстроааНlIЯ за алресою: КlІїоська область, м.Мllронівка, вул.Леніна, бул.ВВ, кв.34, RKlln ліс ІІа 
1іатві нової релакuії статуту ТОВ ссЖИТЛОПОБУТ-КОМПЛЕКТ»» зареєстроваllllП 30.06.2006 року 
І\омер ЗВПІІСУ 10661020000003717 лержавним реєстратором Н.С.Ганжа Деснянської раRошrої у I\Іісті 
КIlСlі ДержаВІІОЇ anмiHicTpaцiї, приПняло В оренлу терміном на 5 (п'вть) років земenы�уy лїлянку мощеlО 
0,6000 ra за рахунок земель сільськогосполарськоro ВІІКОР"СТОННЯ - багаторічні насanжеffllR, з ШІХ 0,005 І га 
-зeмnі обмеженоro ВІІКОР"CТDННЯ інженеРНIІЯ KOPItAOP мережі зв'язку, nЛJl буліВJlІІuтва та обcnуговуваllllJl 
lІІрriвenьно-офісного центру - землі KOMepuifillOro BIIKOPJlCТ8HНR за anрссою: KlliBCЬКD 06лаCТlo, "lі&:ТD 
IiРОВВРIІI ВУЛІЩП В.ЧОРllовоnа, (нмалі - земельна ліл.нка). 

КІІ4ІІСТР0811А IІомер земелloноі лїЛIІНКl1 32 10600000000 15:00:063:0326. 

Пlд""СІІ СlllОРЬ' 
ОРЕНДАР: 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОDІДА.ЛЬНІСТJО ссЖИТЛОПОБУТ

КОМПЛЕКТ», іЛСllТllфікаuіRlшfi кол 34290844, 
rОРllAlrчна особа за законолввством УкраіНll, 

ЮРJlЛІ1Чllа anрсса: 02156, .І.Кнів, ВУЛJІUR 
БраТІІславська, буn.14б 

8 особі Л1lректора 

БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3ЕМFJlьноІ ДІЛЯНКИ 

М. БроваРl1 

IіР08арська міська Рада" ,28 u :f L .. 20Ql.p. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Ii~OBapc~кa міська pua, в особі ,аСТУПllИка міс.коro ronOBl1 А'IДРСЄ8а ВаСllЛR 
ОnеКClIfIДРО81Iча, що ДІЄ на ПlACТaві 3aкOlty Украіии "Про місцеве самОВРJЩY8lllllUl в Украіні" довіреності 
IЇд20.06.2007 року N!2-53/515 , одноro боку, та 
ОРЕНДАР: ВідКРІІТе 8KQiOllcpIIC ТOBapllaao «ПоmПIlD-дllD'IIIR будlвcnы�пn поt:Jд 1&2» ЮРИДlІЧllа адреса: 
мо БРОlаРl1, вул. Красовськоro,18, ідеНТИфікаціЯllllП код 01354697 ( CBтOЦl1l0 про д~нy реєстраціlO 
IОРIWlЧноі особи. 3II~eЄC:ТPOBВlle ВІІКОНUЧИМ комітетом Броварс,коі міс,коі Киівс.коі обnасті від року 16) в 
особі roJIOBl1 npaвnlll~ ~рощсиа Іroр. 8IЧec.nаВОВI ... в. _киЯ діє на підставі C1'II'JY1Y. 3llреєс:трованоro 
IIIICDНlCDMOM Бро~аРС'КОI Мlськоі РадІl lід 04.12.2001 року 311 161568. дапі -"ОРЕНДАР", з "ругоl t:mоро"". 
уаМl1 цеП ДоroВIР про наступнс: 

1. Предмет договору 

1 .• 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відпОlідно до рішснlUI сссіі Броварс,коі міс,коі ради Киівс,коі обn.сті від 
29.12.2005 року N!863-41-04 та від 20.12.2007 року .м560-30-05 (0.2.1 та п.1.) надає. а ОРЕНДАР ПРIІRмає в 
ctpoКOle 'матне користуваиlUl ,сммыty дiJurнкy мощею 0,14541'8. ДnJI 6удlВИ1IID1Jа 18 обcnyroвуваlllUl 
taPI"OJlo-офісноro центру 3 пітСМНIІМ паркінroм, _ка 'Н8ХОДиn.c_ ПО вул. КОРOJlенкв І рапоні Р03міщенlUI 
~YAlrнкy Нt74 В м. БроваРR. 3riднo , манам земnекориc:ryв8НIUI. що є невід'ємною частиною цr.oro ДоroВОРу 
'1'1 аоlідки виuноі Sроварським міським li.uiпoM ,емеп.ннх ресурсів вт 25.12.2007 року 38 Нt04-3/13-З/134 та 
;semm.HO-IІДІІС1рОlоі докумеНТlЩ11 SPOlapcLKOro міс,коro liдainy 'СМШНІІХ ресурсіl WI ,смеп •• дin_HKa 
paxycn.c:Jll ,eМIUIX комерціЯноro ІllКОРНстанlUI І межах БРОlарс.коі міськоі ради. 

2. Об'єкт оренди 

2.1.8 орен.цу передаєn." ,емenьна дiJUrнкa 38I'IJI'НОЮ мощею 0,14541'8. .• 
2.2.На ,смеп~Я дїмнці liдcyrнi об'єкти нерУХОМОro маЯна та інші об»amr інфраC'lJ')'ЦYpи. 
2.3.НОРматіОі"В· mОШОlа оцін" 3емen,ноі ДiJUnUCН ,riднo дОllдки Броварс.коro .міс.коro ІЇДДfny 

3PMw.ннxpCcypё~p'ur'2S:12.2007 рокузаN!04-3/13-3/133 на період 6yдiBIIHцrвa mI.,авиn.: ,. 
: .. - 125 581 (СТО ДВ8Дцsm. 1D)1П'1t ТНCRч ORТCDТ вІсімдесят одна) IрИВIUI. :, Cf.' 11 • 

, :: '.. Нярм~иа IРршова оці,ка ,емм.иоі дiJurнки ,riднo ДОlідки БРОlарс.коro мі~коro иіддiny ,смеп'НІIХ 
pmc~s~fA.~~,:f,i.9A7 iP.~,~ !fe0~-3/13-3/132 ,дапr 3ІІтвердасеНRJI АКІ)' де",вна! КOMlclr ~~ npIIRIIRТI'R 
І ІИlUl)'8твціlD ,.кінчеНого будівпицпа аСі»any CТ8HOBнn.: ': (.. .. 

- 627 905 (шістсот ДВ8ДЦRТlo сІм ТНCRч деаатсот 1І»1П1о) Іривеu.. .... • 
2.5. 3eMen.нa ...nimrHIC8e _ка пepcшacn.cl в орен.цу. но має Т8ІСНХ недолікіl. що МОІС)'1Іо lneрешкодкrн іТ 

eфttmllиому·в~Рk~. 
2.5 •• НР.Н ,мі,р.( реорraиbaцl1) ОРЕНДАРЯ Доrb6ір ореИдП не ,6epirac IfIlННicn.. • ;.t •••. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доrol,ір waдеио .5 (п'RТIo) років. тepM~OM до 20.12.2012 року. ШClUl3акінчeнD C1pO~ д~roIОРУ· 
оре_р має nepеl .... с право ПОНО8JIеиНl noro • НОlнА СІрок. У ЦІоому раі орендвр nOIRНel1 не ПІЗНІше ні. 
~ 2 мlсацl до закінчеиlUl строку діі AOI"OIOPY ПОIЇДОМиrи ПИС'МОІО ореидоДDDЦІ про нвмір nPOAOtnaml loro 
JUIo. ПРІІ ВНКОРНСТ8llнl ,емcnьна! дlnRИКІІ пе за цinЬОВllМ ПРll3начеИRJIМ орендар втрачає пере8UC11е 

арава на naHOВlleHHH договору ореllДИ. . 
4. Opeвдua плат,а 

4.1 Річна opellДlla DJlата mlllalll110 10 % від пормапrвноt rpашовоt ацlИКlІ1 CКn~C 
_ 12558,10 ( дваивдцRТlo ТНCRЧ n»R'ТCDТ DnтдеCJП' вісІм) 1р.lВе... 10 КОПIПок - 118 перІод 

6yAIIlJlfЦтвa; 
_ 62 190,50 ( шlстдеcnт двІ ТНCRчі dMCOТ дсаНllасто) IpllВeu. 50 коniRок - :І дати 38таерджеllllR 

Л1try Аеравна! КО"llсіІ про прпRIІRТI1I в ексnnyатацllD ,акlllчеиого СіудlВИllЦтва aCi»єкry; • 
4.2. ОбчиcnеиlUl ро,міру ореlUUlО! ПJIIТН за зсмen.ні Jфunrки державно! або КОМYНU'ИОі вnaCHOCТI 

3JlihclllDr:1кJr 3 YPDX)'IIВ111UIМ іх цinЬОІОro nPll3Н1ченlUI та коефіцієнтіl iвдc~1. ll13начених заКОНО~IСТ80М. 
3І3IDepджеИНМIt Кабінетом Міиіcrpіl УкраіНИ формамІ" що ,аПОllDOlОТІо" ПІД час yкnaдallНI 160 'МІИИ умов 
AofOlopy opeндll чн nPОДОІІЖСНIUI Поro Дl1; . 

4.3.0ревдна nnата 811aCIlТloCR паЧНIІІIDЧl1 , Al18 ПРllDиRТl'R рішеНIІR від 20.12.2001 paк:r що".ICnЧllа 
І Р"""МІІ чаепсаМl1 прaтnгом 30 lCILIIеlІДIРИИХ ДІІІв, Ha&:l)'nllllX ,а ОСТ8ll11lм кanеНДlРllИМ ДІІС"І '8mloro 
(nllJUmcolara) Mlcнцn ШnRХОМ псрераlУlаНIІН ІІа paXYI_aK УДК У КиtвськlП аCi.nааІ " •• Києва МФО 821018 
lCalt 23571923 plр 33210812100005 -Ііроварське ВДК. КОД клаСllфlквціі 13050500 - apCllДa зeмnL 



13. ПРllкіlщсві ПОnОЖСIШR 

IЗ.І.цеЯ Договір набlrpає ЧllІІНості піCnI піАпнсаННІ сторонамн та nоro Аержавноі реєстраші. 
. ЦсЯ договір укпВДСllО У 1рЬОХ nPllМipHIIICax. шо МIІОТ1О ОAllакову ЮРIIAIIЧНУ СІШУ. ОАІІН :J ІКІІХ 
"lIXOДlrrьcI • opellдOдaDlUI, АРУПIА - в ОРСНА8р., 1рстіА - в opnUli, IКlln провів АСРжавну реєctpацію. 

Hcolд'CМIIIIMII чаmlllамп AOfODOpy є: 

> JCaд8CТPо.ия ман ,смenьноі АЇЛRНКП :J відображСНIIRМ обмежс:IIЬ (o6тJГACCHЬ) У п .нкорнетаН.lі та 
.CТDIIОВnОIIИХ сервітутів; 

> акт про .стаИОВnСНIIR на місцевості, поroдженню та псре.аачу нв :JбсріraнНR :Jовнішиьоі межі 
зеМСШLноі AЇJUlНКlI; 

> акт ПРllnOму-псрсдачі зсмenь .. оі AiтrHICII; 

15. PCKBbDТD cтopil. 

. Орендодавсць 

іровврс"кв мІська рада 

• оcqбі ,acтynнu"" A,iclJ"oгo голоіu 
Alflpttla ВІІСIIIUI Олас""',D'."" 

Місш:sнаходжеННR ЮРИAИ'lноі особи 

. . .. 

Орендар 

ВАТ «ПД5П 1&2. 

• особі 1'ОЛ0Jiи прaвnіННR 
ТрDЩ~Н" IIDpIlllR"~СЛIІ'Q'U"" 

МісцезИІІХоджеННR ЮРlUlИЧllоі особll 

Юрмнчна ІАреса: 

07400, м. іраВІР'" 
вул. KpacoBcIoKoro.18 

ідснтнфікauiRниl код 01354697 

, 
. ri '11 філіі Дepжuноro пiдnpиЕМС'П8а "Цснтру дcpacaBHOro 

Д01'Овір :saреЄC1JЮВIІIО у КІІТвськіll. ре ОИIJI~ИІ 3СМem.ним p~c:aм" про що ~~.!!Y р=і 
земСІІЬИ01'О aД.aC:'rPY при Держuному КОМІтеті ~ ни по 20[)~ р. 38Jё~lJ~~,k;'{J~~~~~~[L.....!.J.,.".. .... ~~uc:._ 
3eмCIIЬ ВЧllНено 38ПИС від .. CI~ Р " ~. І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

:РОlаРII 

БРОВlРСЬКI ~liCЬKI РЦІ" Jl .. t lJ.(!f(}t(.7 " 200{ року. 
:НДОДАВЕЦЬ: БРОВlРСЬКІ ~liCЬKI рца в особі 31С:ТУПIIIIКl ~IICЬKOГO ГОЛОВІІ ВО311ЯКl Сергія МllХIПnОВlfЧВ що 
на підCТIDі Закону YКPIЇIIII "Про місцевс CIMOBPIДYBIIIНJI І YКPOЇlli" довірСllості від 01.08.2006 року 31 N!2-1S/1872 
UIOro боку, тв ОРЕНДАР: BiдKpIITe IKI.iOlleplle TOBlpllcтao "ПостIПllо-діIОЧIIП будіаenы�llпn поЬд »-Z", IOPIIДI1111II 
сса: м. Бровари, By~.KpaCO~CЬKoг~,1 8 іДСlmtФікаціПнltП код 01354697 в особі ГОЛОВІІ прaвnіНIІІ ТрощеllКО (ГОРІ 
IсепаIОВIIЧв, ІКИП ДІЄ на ПІдстаВІ ста1У1У, 31реССТРОВІНОГО BIIKOIIKOMOM GpOBOpCIoKOЇ ~liCЬKOЇ PQII 31 N!IS68 від 
12.2001р. з другого боку, УКJIDЛlt цеП договір про Нltжченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

. Ч.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до рішенНJI сесії GpoBapcIoKoi міськоі paдll КtIЇBCIoKOЇ області від 23.11.2006 
а,м159-11-05 надає, І ОРЕНДАР пРItПМIЄ в строкове матне KOPltCТYВIHНJI зсмелы�)' ділІНКУ lUIощеlО 1,4617rи ДnB 
alї1CНlIJI багатоквартирної житлової забудови НІ TepllTOpiТ 2-го ~lікрораПОIlУ ІУ ZIlTnOBOГO plnOIlY ПО 
І .. КIІТвськіА в 1\.. БроваРII. Згідно з маном земnекориctyВlllНJI, що є невіД"DIНОIО чаСТІlllОЮ ЦЬОГО Договору та 
IUuOі ВllДВноі БРОВlРСLкltм міСЬКIІМ відділом земenыІх ресурсів 1&1314-04-3/3 від 06.12.2006 року та зе&tельно
lІС1ровоі документаціі Броварського міського відділу земельних ресурсів ця земельна ділlllКВ Є зе"lnЯ~fll ."lтnовоІ 
іУІ0811 в межах Броварськоі міськоі plIДIl. 

2. Об"єкт ОрСПДII. 

2.1. В оренду передаєrЬСІ зе&lельна ділІнка 3araJlЬHOI0 мощеlО 1,4617ru. 
2.2. На земenьніR ділRНці Biдcyrнi об"єкти неРУХО&IОГО маnИа а також інші об"ЄКПI інфрастрyrnypll; 
2.3. НормаТlшна rpошова оцінкв земельноі дinRнки згідно довідкаl GpoBapcLKorO міського відділу земелЬНl1Х 

:уреів від 06.12.2006 року за 1& 1313-04-3/3 становить: -
- 308126 (триста вісім ТНСІЧ сто ДBIIДWIТЬ шість) rpllBeIIЬ на період будіВНllЦl'llа; 
- 616253 (шістсот шістнадцять тисяч двісті п"атдесвт тpll ) rpИDeIIЬ з ДВТllзатвердженНJI Апу ДеPЖUllоі комісіі 

iJ nPld\11IIТrJI в ексrutyатацію закінченого будівництва об"єпу; 
2.4. 3емелЬ11а дinвН1C8, вкв передається в оренду не має недоліків, що можуть переШКОд1ml іі ефе~'ТІI8НО&1)' 

КОРIIC'l'lННlо. 

• 2.5. При зміні (реорганізаці\) ОРЕНДАРЯ Договір opeНДIi не зберігає Чllнність • 

3. Строк дї! договору 
і 

3. доroвір YКnDДeIIO ІІІ 2 (два) роки до 23 nШ:Т&ПЦІ 2008 року. ШепІ ЗlкінчеНl1R строку договору ОРЕНДАР 
с перСВlliКНе право поновnеllНJI noгo на HOBlln строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllllен не пізніше ніж ЗІ 2 ~llеЯQI до 
'СІИЧСІІІІІІ СТроку ДІЇ договору повідОМПfIt ПІІСЬ&ІОВО ореНдОДВВШІ про 1ІІІ\Іір nPОДОВЖlrrl1 noгo дію. 

ПРІІ вlllсорIІстllllllземenы�оrr ,/ІInЯIIКII Ilе ЗІ цInЬOBII~1 ПРII:JllаЧIIIIIRІ\1 opellдlp втраЧІЄ пеРІВІZllD ПРІІВО 1111 
'ІІОIUI СІІІІА договору opellДlI. 

4. Орендиа плата 

• 4.1. РІЧl18 OPIIIДIIB пnаТl ІІІ період будіВllІІЦТВІ скпадІЄ 3081,26 ( тpll Тllспчl вlсl~lДеспт oдlll ) rp118НJ1 26 
'IІіЬоlС , . 
~nЛ РіЧl18 opIllДlla пnаТl :І дaТlI затвеpдzlllllЯ А.ау ДерасвВllОТ прIlп~Iвnы�оrr КO~liclr про !lpllnIIR1ТR В 

yaтaqilO :І,lСlllчеllОГО 6удlВІІІІЦТВІ eКnЦ8C 6162,53 (шlсть ТlIСПЧ сто шlстдесн~ двІ ) rp~I8HI 53. КОПIRКlI; 
, 4.2. Обчш:.nенНJI РОЗ~lіру opeIIдlloT IUIIТlI З8 землю здіПСНЮЄТЬCR з ypaxyBaННJI~1 ІНдексів lІІф.ruЩIТ. 
о .. 1 4.3. OpCllдll1 пnаТl ВIIОСIIТЬСП opellДape~1 ПОЧІІІІІІОЧІІ :І ДІШ ПРIlПIIRТПI plwellllR сееіУ від 23.11.2006 ро ... ")' 
lоа.fRЧIIО plBIIII~1II Ч8СТICD~111 ПРOТnГОl\1 30 КВnlllД8pllllX ДІІІв, ІІІСТУПІІІІХ :11 ocтalllll~1 ~ellДDpllll~1 ДІІІ"І :lвіТ'IОГО 
tI01'f1c080fa) ~llсяця ШnПХО~1 псреРІХУDІllІІЯ ІІІ РІХУ"ОК 33213812600005 УДК У KlltвcLKln обnlСТ' ~I. Кllсва МФО 

~ КОд %35719:13 _ БРОВlРСЬке ВДК. Код КnIСllФllCDцlr 13050200 - оре'lда 31~шl. 



4.4. Переаача прор;укцїі та H8ДaHНJI послуг В paxyH~K орендної плати ОфОРМЛЯЄТься відповіа_ 
4.5. РОЗ"llр opeIIДlloi пnаТlI персгnядаtтьСЯ у раЗІ : . ~ 
4.5.1. змін" умов господарювання, передба?сних Догов?ром, . . 
4.5.2. зміни розмірів зеМeJlЬНОГО податку, ПIДВllшення ЦІІІ, таРllфlВ, У ТОМУ ЧИСЛІ внаслідок інф.1tID1. 
4.5.3. В іНШIІХ ВlіПадках, передбачеНIІХ законом; 
4.5.4. у разі ІІСВІІСССІІІІЯ OPCllДlloi пnаТl1 у СТРОК", ВI13Н8ЧСI.Ї ЦlI"1 Договором, справnвma" 

подвіАllоі стаВКl1 нацїоllвnы�огоo баlllC)' УкраіlШ 38 КОЖIШn ДСНЬ ПРОСТРОІ'СН"R платежу "_, 
КОЖІІІІА ACIIЬ ПрОСТРОЧСIIIIЯ. 

4.S.5.0peHAHa мата спрВDJIJIЄ1Dся також і У ВIIПадка."<, нкшо ОРЕНДАР З повlЖШL'( nPн...:а 
ВІІКОРІІСТОВУС зеМeJlЬНУ ділянку за цнм Договором. 

5. У МОВІІ ВlfКОРllстання земелы�оіi діЛЯIIКII. 

5.1.земелы�аa ділянка передаЄ1DСЯ в оренду ДJJЯ розмішення багатокоаРТllpноі ЖllТловоі за6уа0lН; 
5.2.цільове ПРllзначення земельної ділЯНКlf - землі житлової забудови; 

. 5.3. ОРЕНДАР lІе мас права без оформлення у встановленому законодавством порш'У • 
ПРИЗlfачеllНl земельно! ділЯНКІ'; 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ передачі земельної ділЯПКlI в ор ... 

6.1. Переuча земельної ділянки в оренду здіАсНlOСТЬСЯ з розробленням проекту Іі aїilDВj 
розробленНІ проеК'l)' відведенНІ земельної діЛЯНКIІ є рішення про надання дозволу на ВIIГОТОВJIСИJII lIpOCIIJu 
21.09.2006 року за ХІ112-08-О5; 

6.2.IJfші YJotOBII переuчі земельно! ділЯН1G1 в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а OPEНДAI'.~ 
оренцу земельну ділянку вільну від будь-яких маnнових прав і npетеJOiJI 1JICIII' 

ЯКlIХ в Jotомент yкnaдaH~ Договору ~PEHДOДABEЦЬ чи ОРЕНДАР НС ~ 
6.3. Переда~а земельно! дшянКIt орендарю ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ піcnя державної реєстраші uьoro -

ПРИnJotаННІ-переUЧI. 

~.4. На ОСIІовl cт.2S 3аКОІl)' УкраіНII"ПРО opellДY зе"lлl" від 0610 1998р .Nit61-XIV OPCI=' 
СТРОК ПIСЛИ держаВllоі реєстрацl AorOBOpy ореНДІІ зе"SeJIьноі ДЇnИНКII ~aд'aTII копію aoroBOPY 8 
держаВllОТ податковоі службll. 

7. Умови повернення зеl\lельноі діпJlНКП' 
• ~I: 

riршоt.t/~~~і~С:: з~:I;еННІІ д~ ДоroВОРу ОРЕНДАР повертає ОРВНДОДАВЦЕВІ земenьИУ .. 
7.2. ОРЕНДОдАв:ШМУ ВІН ~AeP~B її В оренду. і ~ ... ; 

3MiHOlO \т f!'I'IIUV ць r Р831 попршенНJI корисних вnастивостеR орендованої зеr.ICnЬКО .. ~_Id!II' --_."., має право на ВlДШКодув8ННJI б' • • .я _ ~ 
3ГОДИ про розмір ВЇДШКОдуВlUlНJlзбl' • З ІІТКЬІ У РОЗМІРІ, Вltзначеному СТОРОНDlи. ас _..; 

7.3. 3діАснеllі OPEHдAP~:- СПІР РОЗВ"JlЗУЄТЬСЯ у судовому порядку. вauoiJCV' 
нкі IlеМОЖJIllВО ВідокреМНТlI без • ез зroд" ОРЕНДОДАВЦЯ Вlпратн на поліпшенНІ opeНJ1O A~ 

7.4. ПоліпшенНІ з:еподUlН~ ІІ!КОДИ ціП ділянці, не пiдnяnuoть відшкодуванtuО• ао , OfU'l' 
зсмлі, не пiд.nRraкm, вїдш=анн':о~1о1101 дШRНин, проведені ОРЕНДАРЕМ ЗD ШlсьftlОJОIO ЗroJ1O rFJf' 

7.S.0PEHдAp має право і' l8IIJII о 
з060в"lІ3ень , передбаче811Х 19n. на 11 д1UКO.цyвaHНI :Jбнткі1l заподіяюlХ унвcnїдок неВlnC01 

~6 ІІП AOfOBOPOM ' 
оа IIТICBr.tII ВВ8Ж8IОТЬСИ' • ~ 
7.S.фаmtчнl B1paТlI, a~,1X OPEHn А 'D cJКlupl • , 

ДoroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕм. а ~ 3838ав у ЗВ"язку :І неВІlконаНlW1 або некап РІ ~ 
порушеllОro правв; також BltтpaТlI, які ОРЕНДАР здіRСЮIВ або nOBllHel1 здіRсlllrnl ОО' _«4 

7.б.дОХОДlI, акІ ОРЕН" АР • OP~ 
дoroBOPY "'" Mtr 611 рсм .... ... • • Іоно 01pllftl8Т1I В разі нanежноro вIIКОн ... • ,І 

7.7. РОЗМІР ..... - ... нІIХ -"11'" 
чн-п BItтpBT OPEHn А :....-t!рJIoI"~ 

"",РJlIIІЗНВЧВЄТЬея на підставі дoкyмellТDJlЬHO ПUo"--

8.061\1еасс ( 1111 IІВ8 06Т8женнв) щодо BIIKOPIIC1'811 

І 1 Н зеl\leJlьвоі ДЇJulBКlI. JI,.f 
" в ореНДовану _..tI1II1I' 

1COMYlliкaQln' земenа.ну ділRН illJliC .. ~r ,. 
1.2.Передача в о ку BCТBllOв.nello оБJolежеllНП nnошеlО 0,4905111 - ~" 

д1nIIIKII. ренду земелLllоі дinв gФl~ 
НКІІ Ilе є підставою дnя ПРllПllненНІ вбо змlНl1 



9. Illші права та обов"ВЗКII сторіІІ. 

~ ОРЕнДОДАВЕЦЬ гapall1Y~ ~o земсл"на ~ЇЛJlllка є у noгo впасності, Ilікому іllШОr.tу не відчужеllа, під заБОРОIІОIО 
\uroM), зоставОIО ІІС перебуває І ВІІІ має заКОIІНI ПОІІІОВВЖСІІНJI пеРСдDІВТIІ цю ДЇЛJlIIКУ І ореlШУ, надаВВТlI іllшl ПРВІВ, 
"'ІСІІІ ШIМ договором. 
І 9.I.ПРDВD ОРlшдодавцп: 

. 9.1.1. перевіРЯТIІ цin"ове В1ІКОРllстаНІІJI ЗСМСЛ"ІІОЇ дїЛJlIIК1І; 
9.1.2. достроково ро]іРВВТlI цеП ДОГОlір у В1ІПадках, персдБD'lеllllХ ЧІІІІІІІІМ ]DKOHOдDВCТ80r.1 та ЦIIМ Договороr.l; 

. 9.13.]MillllТll розмір ОРСllдllОЇ маТl1 у ВlfПадках, псредба'IСIІІIХ 'IІІННIIМ заКОIІОдDВСТ80r.t, в таму Чllcnі в 
'actoPOIIII .. OMY ПОРJlдку бе] ]ГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 
: 9.1.4. BIIMOГВТlI вІд ОРЕНДАРЯ СRОЄЧВС1l0ГО ВІІСССШIJI OPClllIllOЇ MaТlI; 
і 9.1.S.BIIMaraТlI від ОРЕНДАРЯ lіДШКОдyDВШIJl СУМІІ opelllIlIOЇ MaТlI з 'ІВСУ ПРIIП.UlТrJl ріше,"UI ВІІКОІІКОМУ або 
ы�ipDдlI� про Над8J11U1земел .. IIОЇ дinJlIІКllДО піДПlfса"'IJI Ц"ОГО Договору; 

І . 

9.2.060а"RЗКII оре,IДОДВВЦЯ: 

9.2.1. псредDВаТl1 ]СМen""у ainJlIIКY по аК1)'. 
9.3. Прааа opelllIapR: 
9.3.1. OТPllMaТlI по аК1)' ]емелlollУ дїЛJlНКУ у KopIIC1)'BaHНJI; 
9.3.2. ПОllОDJIlоваТl1 договір піСЛJl ]акіll'lеШIJl строку noro діі в разі lідсутності npетеll3іП, щодо ]оБОI"IІ]811" на 

і тсрміlІУ ореНДІІ. 
9.4. 060В"RЗКII opelllIDpR: 
9.4.1. HoдalaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛllвіCТL ]дiACНlOI8Т11 ко.ltpол .. ]а BllKopllcтaHlllIM uієї]емел,,"ої дїJJIIIIKII; 
9.4.2. BIIКOPIICТOBYBDТlI зеаleJIЬ.IУ дlлRIІКУ ЗD цlлЬОВllа, ПРI'ЗII.чеНIІRМі 
9.4.3. своєчасно смачувати opelllIlty мв1)'; 
9.4.4. ІІС допускаТlI хімі'IНОГО чи БУДIo-JlКОГО іншого звБРУДНСННJI землі; 
9.4.5. ПЇДtpllМУlаТl1 П В належному санітарному ствні; 

10. PII3IIK ВІІПВДКОВОГО 31IDщеllНВ або поwкоджеllllВ 
об"єкта ореНДІІ ЧІІ ЙОГО чаСТІIНlI. 

10.1. РII3IIК IllПадкового ]ННЩСННJI або поwкодженНJI об"єкта ореНДІІ ЧIf Пого чаСТИНIІ нссе ОРЕНДАР. 

11. CтpaXYBallНR об"єкта ЧІІ його чаСТІIНII. 

11.1.3гіДIІО З UНM ДОГОВОРОМ Об"ЄКТ ореНДІІ не підлJlГВЄ страхувашDO. 

12. ЗміН0 yalOB договору і пропопеllНП його діі 

r 12.1. 3міна УМОІ ДОГОВОРУ здіRСНlОJQТItCIІ У пнс .. мо.іП формі за 83ІЄМНОЮ ЗГОДОЮ сторін. 
. у раі недосягненНJI згоди щодо зміllll УМОВ ДОГОВОРУ спір розв"JI3yIOТ1oCJ1 У CYAOBOr.ty ПОРJlllКУ· 

12.2. ДІі Договору ПрllПllllRlотьеR у РDзl: • 
12.2.1. закінченНJI строку на JlКI'n noro було ytcJIaдeHo; 

l 12.2.2 ПРІ б ' - дlлJlНК11 У .паСІІість' • 
12.2 з' ІД alllm opeндap~M земелЬНОI. еб або nPllatyCOBOro відчуженНJI зе"lc:JIIoНОЇ ДIЛJlIІКlI з МОТІlві. 

• • • ВІІКУПУ земел"ної ДIЛJIНКН ДIIJI СУСПІЛЬІІІІХ поlР 
І urfaJloi IIСОбхlдності І ПОрJlДК)', .CТDHODJICIIOМY законом; 

І 12.2.4. ліьідвЦlї 10РИДИЧНОЇ особll-ореIIllDРIl. ІХ ЗВКОllоr.1 
12.2.5. Договір ПРIIПШUlCТloCJI таКОЖ в іllШl1Х IIІПадквх, передбачеНІ • 
12.3. ДІІ AorOBOpy ПРІІПІІІІRІОТЬСН шnнхоа, noro розlРВDІІІІН за: . 

~~~.1. I~CМHOIO ЗГОДОЮ сторІн; • _ • • нвслідОК HelllКOllBlll1JI ДРУГОІО СТОРОНОЮ оБОВ"Jlзків, 
ltJ!ea&ач .2. plwellllJlM суду 11І1 ВІІМОІ)' 04lllЄІ ІЗ СТОРІ'І У WКОДЖСІІНJI ореНДОВВІlоі земельної дімllКІІ, JlKe iCТOТlIO 
lIh. СІІІІХ дОГОІОРОМ '1'8 Вllаслідок ІІІПІІДКОВОГО ЗНІІЩСІІІIJI, по 
·~~lUtco_c -' • І Il3на'lеНIIХ заКОНО"1 

12.3.3 11 ІIІКОРIІСТ8IIН10, а таКОЖ з ІІІШІІХ П ДCТDB, В ору ЗD plwellllHa, еуду, відповідllО до ет.141,144 
3b1fJ1L • IICBllKOllallllH opellДDpea, п.9.4.2. ДDIIOГO ДОГОВ 

IIOrв кодсксу у ~ 
12,4 1Ср.11111 ОПУСlCDаьen: 

УllОВОIO • ~OJlpB.IIIIH ДОГОВОРУ В OДlloeтopOllllbOI\,y ПОРЯДКУ ~HallllJl ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.43. 
12 ~бваНIIJI ДоrolОРУ в ОДНОСТОРОНIlIоОМУ порJllllcy є II~BIIK ЮРІШІІЧНУ або фїЗllЧНУ особу, а таКОЖ реорrallізаuіJl 

1.IJp1lJUJЧ • і СРехід прааа вnaCllocтi на .. ВnHO ореНдВРIІ ІІа ІНШУ 
~ :00 ОСОбl~-орсндаРІІ є підставою Дnll розірВUIНJI. Договору; бll _ opeНдlpJl, ЗDсудженНJI або обl\lСЖСННJI П ДЇЄЗДВТllості 
І 11 ,IIQСII":СНДоВ8IІУ ЗСr.tел .. ну ділJlНКУ у разі смерті фl3~I"IIОі осо іб ІІкl BIIKOPIICТOByкm. ШО зеr.lельну ділянку раз~r.1 3 

IlpelUlape .. 'І СУДУ перСХ04l1Тlo до спадкоємuiв або ІІІШІІХ ОС 'ре.. шлЯХОМ nepeyКnllJUUll1JI Договору opellllll зелІ;. 
І JlkI IIIKOPllCТOBytoть ЦlО земельну дiлJltlКУ разо .. з ОРСНдІ , 



13. Відповідальність сторін за IlеВПКОllаllНВ або 
неll8JJежllе ВllконаНllВ договору 

13.1. За невиконанНJI або ненапежне виконання ДОГОВОРУ СТОРОНlІ ffecyr .. відповідan"ність відповідно 
ULOro ДоroВОРу. 10_ 

13.2.Сторонв, пка порушила зобов"язвнНR, звіл .. НRЄТЬСJl від відповідanьності, якщо вона доведе, що цe~. 
cтanосп не 3 і1 вини. 

14. ПРllкіJlцеві положеJJJlJJ. 

14.1.ЦеА договір наБJtрає чинності піСЛJl підnисаlШJl сторона~ш та Яого ДСРЖВВНОїреєстрацііо 
ЦеА Договір yкnaдeHo у трьох ПРІІмірниках. що маютls однакову ЮРИДJІ'ІНУ CIIJI)', ОДІІН З НІШХ зи 

ореНдОдавцн. ДРУПIЯ - в орендаря. третіЯ - в opraHi, якиЯ провів державну peecтpauilOo 
Невlд"ЄI\IIIIII\III ЧDСТІІІІDМІІ договору є: 
кадаСТРОВІІА ІШан земелlsноі ДШЯНКІІ з відображеННJlМ обмежень (обтяжень) у 11 BliKopllcтaHHi 11 • 

сервітутів; 
акт про BcтaHoвneHHJI на місцевості та погодження зовнішньої межі земельноі ділJlНКИ (копіІ); 
акт на пеРСllесеНl1R в на1}'РУ зовнішньоі межі земельної ділRН"11 (копія); 
акт ПРltRому-передачі земельноі дшянки; 

Орендодавець 

Броварсы�а міська рада в 
особі заступника 
мїсы�огоo roЛОВИ 
ВОЗВSlКа Сергія Миxainовича 

мїсцезнаходжеННЯIOРІlДlіЧНОЇ особlі 

07400 Київська обnасть. 
м.БроваРIІ, вyn.rarapiHI, 15 

ідеНТJlфікаuіАНlIА код 26376375 

О. 

15. РеквізOТJ, сторіІІ 

OpellДap 

ВАТ "ПДСП-N!2" 
В особі голови правліНИJI 
Трощена Ігори Вячеславовича 

місцезнаходжеННЯIОРJlДичноі осоБJI 

07400. М. БроваРІІ, 
вул. Красовськоro.18 

ідеНТІfфікаціАНІIА код 01354697 

IПдпнсп сторін 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1-
",tt,р,ї}'J.c!.? 200~ року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заСТУПНІІка міського голови ВОЗІІвка Сергів МllхаЙЛОВllча, що 

діє на підставі Закону у країни "Про мjсцеве самоврядування в 

Україні", довіреності від 01.08.2006 року Н!!2-15/1872, з однієї 

сторони, та Відкрите a~цiOHepHe TOBapllCTBO "ПостіЙllо-діIОЧИЙ 

будівельний поїзд N!!2" в особі голови правління Трощенка Ігоря 

Вячеславовича, з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВАТ "Постійно-діЮЧIIЙ 

будівелы�ийй поїзд .N'!!2" прийняло земельну ділянку площею 

1,4617 га на території 2-го мікрорайону IV житлового району по 

ВУЛ. Кllївській для розміщення багатоквартирної житлової 

забудови. Земельна ділянка надана рішенням' сесії від 23.11.2006 

року N!!IS9-11-0S на умовах оренди терміном на 2 (два) роки до 

23.11.2008 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДА1ІА: 
Броварська міська рада 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Заступник міського 

~ 

ПРИЙНЯЛО: 
ВАТ "Постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2" 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 

вул.Красовського, 18 
Голоlii.~Іір'· івління 

./.-'" ",.(.!".С,. "~: ~ .... • ~ , ~ "'11 -.: ";':. .~, ,. -t-' •• ~~~I.;- .. ,t; ... ': .. 
І. ..... -~ ... ,., ''':\ 

~~~": ;~ І ТРsctщ~нко І.В.! 
(1:-: :. g(~,ttаll.~!l.Ч'lСІj· :? .s:.~) 

І .... \ ."" ~ .... ~ .. -:"\ . ~ .. ~,. ~ 
\~ ~ .:::, ... :.1 •• , .l't .. t~ . .::. (: :..,'. 
'\ .• ~ '-Ь· .. ···'і .. '. ~' •• ~ .. : .... ,\-- . :..' ... ~- :" .:. .:." 
\, .... \ '" ., .' 

.,,_ ~ t .. ,,:...-.' 
':. ... ::.:'.}.: .. '!..~:: .... ,.... 

..... ·.---' 



АКТ -, .,--........ , ... L" ~ ... t'(:~ . '" ~ 
про DстаllОDлеllНЯ ІІІ I\IІСЦсвості та погодж •••• 

,. _ . •• • . СІІІІЯ ЗОВIIIWIIЬОII\IСЖI зеl\lслы�оїї ділКIIК_ • 

. 1~#'~ШНР-fW"({(~;-~~~нZ ~ #~ • 

пре.аставників виконкому ~ER'~' z:o. . 
~ . 

та суміжних землевласників (зем"еКОРИСТУВВL,ів): -------------------------

що пред'явили свої повноваження. пр 

зовнішньо'" межі зеftsельно'" ділинк" .-:-,-~~Ч--.і.:LJ.~~~~~~~~~~~~~~2::; 
fh('щv« ;:<~ ~/' г " 

Ніяких претензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі погоджені і не 
викликають спірних' питань. Межові' знаки. Jlкими закріплена земc:nьна ділянка в кількості 

(( шт. показані представником віlШілу на місцевості. та передані на зберігання 
землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходженні земenь~оі ділянки 
показані на абрисі на звороті .1аного a~~ /7' __ 
Площа ділянки,:наданої I3IfG /7qи;Б: A/"z. . 
згідно земельно-кадастрової ЛОКУ~Іентаціі складає .t; Y.'trt' r- га.. 

. b~I~~. ..: .. 
ЦеЯ акт є підставою для ПР .. ЯlIJlтrJl plweH f("l1iWbiB~ • КОРИС1)'ванНlО.з наступним 

~~~ ~:O .'" "-. 
оформленням документів, що посuідчують? :tчВ~fiВ o~~~ ОРИ"',Jванняземлею. • 

Акт складениЯ в 2-х примірниках. ~tfl! tJ~~C8 
.(Si:"" ОП 

..-.~_-::.~ • оо 9 .,. - ... 
Представник землевласнн·Кilf, .. '.' :::.:: ~"::" ~ ~OI:,,~a~ ~; 
(землекорuстувача) :1.. ,:,;.~ .. , -:: ." ': ... ~ Оі,'... 1і ~~~~ ., 'Г ..... " • ..1,' ~.J4--....о,fP!~-_""",:~---:~'rI-';" 

. . .. ., ... :~. ... ...... ~. ·~~-~'~"'~"~~·-і-~"~·~~~з~~~~~~~tr.~ І Z( ~." • " 
Представник відділу',":'·.:' :; '."р. "',. : .•. \ ·J:~/' '. .. , ... . .". ..' . . \\ ,'. ,-\ . ...1:.1/....... 1~~~ 
N I.'''' і • • ';"І;!, І .. 'УІ /,-:б' 
редс1'аВНИК виконко~~,; ... -.: 'J~' ( "::? Но •• ". iМ1~т.-:-":"'" •• -т:-r-~;....:;...;;..:;..::~~' ~, 

• • о .' '.:.'.)~ О.' :: ! '.' 
Представник суМіжних о .: •••• \ \. ~.~., "~-" :,;",:;.::. '-

землевласників (землекористувачіВ) ... ,: ... ~ ___ : . .;: .. ~: ...;...'1----------- . .' \: .. ...... . ... 

. .. 



АКТ' 
про перенесе.IНЯ в на1}'ру зовніШНЬО'l" -,-

меЖІ земелЬНОI ДUlSlНIСН 

и1;1706PtiUко-рс.~щ ~akн; ~,tМ. " 

вул. ot -,7 1!~"/"a(,Ї&'H 
.. " 2006' р . 

.. Ми. ~и~епідпис~.ні •. ~.рс:дставиик Броварського міського відділу 
КНlВСЬКОI реГlоиалЬНОI фlЛIІ Державного підприємства" Центр державноro 
земельного кадастру прн Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" $~ К', rL(- , 

в присутності землевласників (землекористУвачів): 

: 
j 

• 

о о . 
M7-;~t'~~.о-e'V~r.a:U ~dD~";.N!'?P~;t/i!:. "." 

~ v ~r 

ПPCJlCТ8llНИК внконкому ~є~ /.Li'. · 
діючи на підставі ДОзвdлу вик~уN9 273 
р2Ч1И HapOДH~X депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі "~aHY земельної дімнки 

М7: /7tJ~,чо-;йіо~~d ~еd(fА!'.е:и-; ~t?flR А/г h 

проживаючого по вул.:jJsЩ~7Р# /V ~eи~.,,-Н' 
7 

IIZ'PtF-(')f . 
згідно рішеННІ міськвиконкому Н9 - від 'ОР t: О$, O~. , 

Мсжсві знаки в кількості (f шт. псредані в иатурі представнику 
замовник .. на ІКОГО і накладсно відповідаЛьність за іх збсреженП. 

Розміри та місuсзнаходжеННR мсжсвиХ знаків земельної діJUlНКИ показані 
на кроках. • . 
ЦсЯ акт є підсіавою ДIUI ПРИЯНJI1ТR РІШСННR по фактичному КОРИС1)'~аннJO. 
Ап складсннЯ в двох ПРJЇ~іринках. . 

, . 
ОО 

е. .-. 
е •. ~ ... __ .:е .. "_"'_1 

" 

•• ".. .е 

:0, і ПрсдставннІ,С ЗlО:~ОlоJ1IСI·~~О~.ОJ'~"'~: .~~~~~ (зсмлскористувача ) ~~~~I~~ 
Представник відділ~ 

• Представник RИКIt]НКlt>МУ 

прсдставНИКБ~'АlрськJ~~~~~~~ 
міс,кого відділу зе"сcnЬНJ!~1 
ресурсів 

, 
о. 



2.85 
3.00 

АБРИС ЗЕМЕЛЬНОУ ДІЛЯНКИ 

А 1В.15 , 
1.1" • 

8.~9 

10.13 

D.DaI,~1 
fD ~.DD08 
'0.0012 

D.~9a·OO11 

\ . 

120.50 

Б 

, 

-

• 

----------------------~~------------------~----Опн~ меж: 

. .. ... 
s:.Від.ддоЕ _________________ ------

6. Bi~.Eдo А_о __________ :...... ______ ~------

Абрис склав: c~apc.t'.J'~·d~ 
7 



-, , 

КАДАСТровий ПЛАН 
321060000000015:0531 

" 

'~ачальник Броварського 
Міського ВіДДілу земе
льних реСУРСів: 

М.А.Шокун 

• 

УМОВНІ ПDЗНАЧЕННR: 
IH.eHepHM~ каРМАар Мере. каМУНlк.иlА 
зrIAHa_YKp.'HCbKara Кn.СМФlк_таР •• П2 

~I n~п a.~ кв. 

~ Р·АlаМ.чтм ОП"'с МЕЖ 

І:: А Аа 6 -3 .... n І 3ВГ, "ap~CTY. , С.у n ,Каз.w.".) , 
ВIАа 49 ~ -3 .... nl 3Bг,,,ap~CT,C.yn,KM'eCIt".). 

Аа А ·Р.3IР.НI Tip~TDPII .... 6pb •• p~ ,-

.. EKCnnIK."IR 3 .... nbH~. yrlAb фор". &-3." . 3.IІУАа •• НI 3."nl ІІА 
Bn.CH~A~ З."n І'. W 3Dr.nbH. 11. 

3."n.АаР~СТУ •• ЧI т. ~ п"аlШl у Т.Ч. 3.""1 А.р,,_на, ІІІ 
"ІА ММТ" • • ".снаСТI. н. Н.А.НІ Р 
З.IlУА. У .n8СНIСТЬ 811а 

Kap~CTY •• HHR р 
3 трьа ... R 

А _сьага І IІlnышr 
А "a •• p .... ~ 
8 

А 
& В 2 :м 3& 

·ПаСТI"на-Аlа .. ~ .. lІуАI •• nЬН 61' 0,91'12 0.91' 12 0.91'12 

""110,",905 ,0.",906 0.",905 

1."'811' 1.",811' 1,",& 11' 

&ма KPaI.lII1 "UВHTp .ак" 

~ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

... Spo8llPlf 
7-

• Броварська ~liCIoKa Рада" l.Il.. чll-~О" 200~ року. 
ОРЕнДОДАВЕЦЬ: liроварсloка "IIСlока рада в осоБІ :saC'l)'nllllKa MicloKoro rOnOBI' ВШІІВКD Серпв МllхаRnОВllча ШО 
Аіс ІШ підставі ЗаКОIf)' УкраїШf :'Про місцсве Ca""OBpJlдyDaIlHI в УкраїIlі" довіРСІlості від 01.08.2006 року за No-2-15/1872 
:І 011101'0 боk)'. та ОРЕНДАР: DЩКРІІТС aK~IOllcplI.C T~BapIICТBO "ПостіRllо-дllOl ... R будіВСЛlollІІП пої:sд XIZ", ЮРІІДІІЧlfа 
ІІІреса: .,. Бровар". By~.KpaCO~CIoKO~, 18 IдсtmfФІкацlАНlfП код 01354697 в особі голов .. праміllllJl ТРОШС'fК8 IГОРJl 
ВІЧCCJUUIОDIІЧа, "К"П ДІС ІІа ПІдстаВІ ста1У1?" заресстроваllОГО В"КОІІКОМОМ Броварської .Ііс"кої радll за Н!1568 від 
04.12100Ip. з друroro боку, УКЛDJIІІ цеП ДОГОВІР про НIIЖ'lеlfавсденс: 

І. ПРЕДМЕТ договоrу 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНJI сесії Броварської міс"коі радll Кltівс .. коі області Від 23.11.2006 
.pW .Ni159-ll .. 05 надає, а ОРЕНДАР nplln""ac В строкове nла".е КОРIfС1)'8IННJI ЗС.ICn"11)' AЇЛllIІКУ площеЮ 1,5700rв МІ 
~іщеllllR бaraтокваРТIlРНОі Жlfтловоі забудови на тepllТopiї I-ro MiкpopaROl1)' ІУ ЖlIТЛОВОГО раRо.1)' В раПОIl; 
ро:ІміщеНl1R баз" Вllpобничоro управліИIІІ КО.l)'нan"JlОГО господарства в м. БроваРII. Згідно з nлаНО.1 земnеКОРllстуваllllll. 
що с неВЩ"СМlfОЮ частиною ЦIooro Договору та довідки Вllдlноі БроваРС"КlIМ міС"IGI.' відділом зеМCn"1111Х рссурсів 
Nl1312-04-313 від 06.12.2006 року та земcn"но-кадастрової документаЦІЇ Броварс"кого .Ііс"кого відділу зсt.lепlоНIIХ 
рссурс:ів UlзеМCnloна дїЛJIнка є зеМЛJlМIf ЖІІТЛОВОЇ забудови в межах Броварс"кої .Ііс"кої paдll. 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.1. В оренду передаєrьCJIЗС""Cn"Jlа ділJlНка заrвn"ною площею 1.5700rв. 
2.2. На земcn"ніП дinJlНці відсутні об"ЄКТIf lIepyxoMoro маАна а також інші об"єК11l іllфраСТРУКТУРllі 
2З. Нормативна rpошова оцінка :lемen"ноі дїЛJIНК.f згідно довїДКI, Броварс"кого міс"кого відділу ЗСМCn .. ШIХ 

ресурсів від 06.12.2006 року за 1ё 1311-04-3/3 становить: , 
_ 450119 (чотириста П"JlТдCCJIТ ТИCJIЧ сто ДСВ"JlТИaдLUIТL) rpивень НІ період будіВНlІІ(І1Іа і 
_ 900238 (ДCB"JlТCOT ТИСJlЧ двісті ТP'IдUJIТL вісім) rpllBeHfo з дaТlI затвердженНJI Апу ДеРЖІВllоі ко •• ісії про 

IIpIIRIIR1ТJIB ексмуатаціJO закінченого будіВНlІІ(І1Іа об"ЄК1Уі 
2.4. Земcn .. на ділlllfКD, ІІКІ передаєтьCJI в орсНдУ не ,..ає недоліків. що можуть ПСРСШКОДlml іі ефеКТІIВНОМУ 

ІИkOpllстаиНID. 
2.5. При зміІІі ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ ДОJ'Oвір ореНДІІ не зберігає Чllнніcn. • 

.е 
3. Строк діі доrовору 

3. ДОrDвір укладено 1111 2 ( два ) РОКІІ до 23 n'IСтопада 2008 року. Піcтr закіичеJlIІІІ строку договору ОРЕНДАР 
11-; переважне ПРІВО nOlfoвnellHJI Ного ІІа JI()ВІІА С1Рок. У ЦLO.I)' разі OP~HДAP ПОВIІJlен не І!ізнїше lІіж за 2 ".іcnці до 
JlIlUJЧенНJI строку діі договору nooiaoM.ml Пllс .... ОвО opeндoдD8Ц11 про намІР nPОДОUCIlТ1І noJ'O ДІЮ. 

ПР'І B.IKopIICТlllllli заrслы�оtt дlnЯIІКIІ ІІС за цInЬОВII". ПР'DllачеIIIIЯ". opelrдap втрачає переВШКIІС право ІІа 

nOllOвneHII. доroвору opellдl •• 

4. Ореuдпа DяаТD 

4.1. РІЧІІа opeIIДlla пnвта ІІВ перІод 6удlВllllцтва cкnaдac 4501,19 ( ЧОТlIР'1 ТlICRчі п"втеот Од'llІ ) "РIlВIІJI 19 
IІІпіАок; 
. РІЧІІІІ плата з дот" затаеnlПlll!llНЯ AJnY Дер_ОI.оt пр'Iп".DJlы�оtt КО"Іlеli про ПРIIRIІЯТТn в 
'-- ОРСНДlIВ ..... --.. І)' 38 'П in ....... Yaтaqllo зltкіllчеllОro будіВllІІцтва скпадає 9002,38 (!'-СВ вть ТІІCRЧ дв "РIlВJI! КO!l' • ок; 

~ 
4.2. 06ЧllcnеНІІІІ розміру opeНДIIOЇ MaТlI за зе.mю ЗAlnCНlOЄТLCJI з урахуваНIUlМ ІІЩСКСІВ IнфпJlціі. 
4.3. ОреllДllа пnата BIIOClnЬCВ орендаре"l ПОЧ.lllаIOЧIІ 3 AIIB ПР •• ПІ.R'П1I рlwеНIІЯ сееlt вlА 23.11.2006 року 

о .. ICliЧ'IО рIВIІI'''11І частка""' протвro". 30 кanellДllp"IIX ДІІ Ів, 111ІС'1)'ПIIІІХ ЗІІ OCТIIIIIII". КD.?ellДaplI.I"1 Alle.1 звіТIlОГО 
~oдaTlCaBaro) Аllснця ШnВХО"1 псрсрахуваllllВ ІІа РІІХУ"ОК 33213812600005 УДК У кlltвеыспп 06nастl ,.1. Кш:ва МФО 
~IOI8ICOД 23571923 _ Броварськс ВДК. КОД кnаСllфlквціі 13050200 - ореlща зе"ші. 



4 4 Псрс.аача продукціі та ШLlUlIІIIJI послуг В раХУIfОК OPCIUlJfOЇ маТIt офОРl\lЛJlСТLСJl ві.аПОUіЛІІІІМlI а"" • • • . ",а'ІІI 
4.5. PO:JMlp ОРСІШІІОУ nлаТl1 переглRЗВСТЬСЯ У рВ31 : . 
4.5.1. зміlll' умов roсподаРIОВВІІІIJI, псрсдБОЧСlflfХ Доroвором; 
4.5.2. зміllll розмірів зсмcnы�оro ПОJlОn'-У, ni.l1ВlIWClllfJl ціlf, таРllфів, У тому чltслі Вlfослілок іlfфЛJlllії; 
4.5.3. в illWIIX ВІІПадках, псрсдБОЧСllІІХ ,аКОIIОМ; 
4.5.4. У РВ:JІІІСВІІСССІІІІЯ ОРСІШІІОУ МВТІІ У СТРОКІІ, ВIf:JIІВЧСIІ' Qllal ДОГОВОРО!'І, ~ПРВВЛЯСТLСR пе"lІ . 

подвlАlІоІ СТВВКІІ нацlоIlDлыlга б8 11 "'1' УКРВУІІІІ 38 ка-АШІІП ДСІІЬ ПРОСТРОЧСІІІ'Я пnате-.ку "е~'lЛаче"аr) J 
каЖlшR АСІІЬ ПРОСТРОЧСІІІІЯ. CJ 

4.5.5.0РСIIA1І8 мата спраВЛJlСТЬСJI також і у ВIІПадках, JlКШО ОРЕНДАР :І попаЖlfIlХ пр"'"", Т"AlЧ 
• Д -BIIKOPIICТOBYC: ЗСМСЛЬІІУ АШJlIIКУ '8 ЦItМ ОГОІОрОМ. 

s. У)ІОВІІ ВI.КОРllстаIIIIЯ :JСI\.СЛLIIОЇ діЛЯIIКII. 

5.I.зсмcnы�аa дїnJlIIКD псредаСТЬСJI ВОРСІІдУ ДnJl РО:lміШСІІІІ" багатокваРТIfРJfОЇ ЖИТЛОВОЇ ,а6УЛОВIІЇ; 
5.2.цільовс ПРII3I1ВIIСIII.JI 'смcnы�оїї ліпJlIIКIІ- 'Сl\lЛі жltТЛОВОЇ ,06УДОВIІ; 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас право бе, офОРI\ШСlІІlJI у пстаlfОВЛСIfОМУ 'OKOIIOдaBCТDOM ПОРJlЛКУ ]мі"юватп ~ 

ПРll3l1аllСlІІ1JI земcnыІїї aiпJlIfKII; 

6. YJ\IOBII і СТРОКІІ псредачі :JСI\IСЛLllоі' ділПIІКl1 R 0PClrдy. 

6.1. Переаа.ча зе"'cnыІїї ліпJlIІКlI І opellдY ,діПСНЮСТЬСJl 3 ро'роБЛСIІІIJIМ просК'1)' jj lіДlелеНIIJI. Па 
РO:JроблСIІІIJI просlС1)' відведСIІ"" :lC"'CnIoIlOЇ дinRНКIІ є рішенн" про ШLlUII'НJI до,волу на lllготовлеНIUI ПРОС""1)' Bi.uql 
21.09.2006 року '8 Ке112-О8-О5; l 

6.2. Illші УІ\ІОВІІ передачі ,емелLНОЇ ліпJlНКlf в ореlШУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредас, о ОРЕНДАР пр"1but J 

ореlЩУ 'с"'cnы�)' lIЇnJlIIКY віпloН)' віл БУДIo-JlКlfХ М8АНОВІІХ ПрОІ і прстснзіП 'Третіх осі&, ~ 
КІС'ІХ В МО"Іент yкnaдa.IIНJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чlt ОРЕНДАР не ltIОГЛIІ ші 

6.3. Передача ,емелlollОЇ aiпJlllКlI ореН48РЮ ,дinCHlocrьCJl піСЛJl державної реєстрації цього ВОГОIOРУ за U11IIі 
ПРIIRмаНIІJI-псредачі. 

6.4. На О&:ІІовl ст.25 3аКОI.У УкраУlІl1 "Про ореllВУ :sе!'.лі" вів 06.10.1998р J6161-X1V opellДOp У n"IТIL!lt. 
СТРОК пІсля держаВllОУ рсєстрацilдоговору opeНllI. ,ea.enIolloT ділЯ"К" надаТІ' KonllO ДОГОВОРУ вївповIвIlО~')' apnr 
ДСРЖDВllоІ податковоі слуа.1іIl. 

7. YJ\IOBII повервспвв 3CJ\ICJlLIIOi ДЇЛЯIІКlI. 

7.1. ПіCnJl np"nllllCltlUl діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ,емелloll)' віпанку у -' 
пршому nopiBIUlIIO , Т1IМ, У JlКО",>, lін одержав П І opeНllY. . 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі попршенНJI КОРІІСНІІХ вnaCТIIBOcтen орендованої земельної BЇJUlIIK.I. nOB"I]IJIItIC 
змlltою її стаll)', має право на 8Їl1WKOдyll8ННJI збlmdв У ро,мірі. 11l3наченоr.ry сторонаl\Ш. Якwо сторона.\l11 ІІІ: l10r.JГ4f. 
'ГOВlI про розм~р вІВ~КОдyllаиНJI збlmdв, спір РОЗВ"Jl3YЄТЬСJI У CYlIOBOr.ry nopJlJUC)'. • 

• 7.3. 3a'~CHeltl ОРЕНДАРЕМ .без ,rOДlI ОРЕНДОДАВЦЯ IІnpаТ11 на пonіпшеНIUI ореНдованої :lемел .. 1l0і ./11І* 
ака lІеМОЖ/1I1ВО 8~кpeMIIТII без ,a.nOBIJIIIНJI ШКОIUІ ціП ДЇJUlHЦЇ. не пiдJuanucm. вiдwКО~анюо. urt 

• 7 .~. ПОЛIПWС~1IJI стаІ!)' ,смenloНОЇ ділJlНІlІ, ПРОlедені ОРЕНДАРЕМ ,а ПllСLftlОIОЮ згодою 3 ОРЕНДОДА8 
ЗСМn!, IІе ПадЯаraкm. BIдWICOВYODННlO. ЦЕі 

7.5.0РЕНДАР "ІОЄ право ІІа 8Їl1WKoвyвaHНJI ,бllТКів. ,аподіаНIIХ унаслідок IlеВllКОНОIІНJI ОРЕНДОДА8 
зоБОI"оень , псредбачеllllХ ШІМ договором. 

3611Тh"Ваlll вважаються: 

7.S.фаmlЧllі втраТ1I, aКlIX ОРЕНдАР 311311а8 у зв"оJCy , HelllKOHBHНJlftI або ненвnеЖНllМ 1111\0ІІІІ111"'1 >;: 
Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, 8 також ВltтраТII. акі ОРЕНдАР 3lIiRCIIIIB або П081111ен 3lIiRcHlml ДnJl BЇВlloвnc11'" С 
порушеllОГО прІВВ; 

7.6.вoXOВlI, Jlкі ОРЕНДАР Mir бll рcan"ко DТpItMaТ11 в разі ОРЕнДОnАВЦЕМ >"". 
воraІОРУ. IІвnежного IllKOllaHНJI I'V-

7.7. РозмІр фаmlЧlІІ1Х Illtpат ОРЕНдАРЯ 1113начаЄТЬCJIІІ і· • ІХ "nНlас 
а n ДCТUllIOКYМCJlТDJIfoHO ПlдтвсрджеНI _ 

8.06J\lежСltllЯ (о6т ) JlЖСIІІIЯ щодо ВІІКОР.ІСТВІІІІП 
зсJ\Ie.JJы�оіi ділВIIК". 

8.1. На ОРСluШ8а1l)' ,eIlICnIoI!)' BinJlllКY вета ~tI" 
КOt.tylliкauiR; IІОвпсно оСіаlежСIІІ.Н ПЛОЩСІО 0,2707n _ іlсженерlШП КОРIUlОР 

in 
8.2.Передача в ореlШУ 'смenlollОЇ AinJlКІIІ 1111,,1110 

А 1111111. КС Є підставою ДJUI ПРllПllнеllНJI або , .. illll 06 .. ежеНL ІІа UfO 



9. IlІІоі права та 0600"03КII сторі ••• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnY~ ~O зсмелlollа ~ШЯlllса є у Аого впасності, ІІікому іltШОМУ нс відчу-.кеltа, під за60РОІІОІО 
·UnOМ). застаВОIО ,ес псрсбуває І ВIIf мас заКО1t1t1 повноважснНJt псрсдаваТIt ІІО ДШЯІІКУ В ОрСIЩУ, HDдDBaTII інші права, 
IІІЧСllі WIM AOfOBOpOM. 

9.I.ПРВDВ ОРСІІДОДВDЦЯ: 

9.1.1. ncpcBipml QЇnIoOBC ВlІкоРJtСТІШІЯ 3CMCnIo"OЇ ДШЯІІКІІ; 
9.1.2. АОС1рОКОВО розірваТIІ цсП Договір у ВlfПадках, псрс:д6аЧСIІIІХ ЧlllllfIlМ заКОIІОJIIIВCТDОМ та ШІМ Договором; 
9.13.зміllltТll розмір OPCHAIlOЇ MaТlI у ВIlПадквх, псрсд6аЧСІІІІХ ЧІІІШІІМ заКОIІОJIIIВСТВОМ, В тому 'lІІcnі в 

rocтoРОIШIoОМУ порядку 6сз згоди ОРЕНДАРЯ; 
9.1.4. IIIMaraTII lід ОРЕНДАРЯ CBOC'laClIoro ВНСССІІІІЯ орешшоі MaТlI; 
9.1.S.BIIMaraTII від ОРЕНДАРЯ відшкодуваllНJt СУМІІ OPCIlAlloi, маТIІ 3 'Іасу ПРIІR.UlТТЯ рішсння ВІІКОНКОМУ в60 

ької радll про IIDдDIIIII зсмельної ДШЯНКlf до піДПllсаllНЯ Цlоого Договору; 

9.2.060В"В3КII ОРСІІДОДВВЦЯ: 

9.2.1. ПСРСJIIIвати 3CMCnlolty ділянку по акту. 
93. ПРВВВ ОРСІІДВРВ: 
9.3.1. OТP"MaТlI по акту 3СММІону ДЇЛЯНКУ у КОРИС1УванНJt; 
93.2. ПОJlОВnIОВВТlf договір після закінчснltЯ строку Пого діі в разі Biдcyтtlocт' ПРСТС'l3іА, щодо з060В"Я3ВIlIо на 

оші терміну ореНДІІ. 

9.4. 060В"Я3КII ОРСІІДВРЯ: • 
9.4.1. IllIДIUIaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIltвіCТt. здіRснювml KOIIТpOnIo за BIKOP"CТIHНJtM цієї зеМCnlollОЇ ДIЛЯItКIІ; 
~.4.2. ОIIКОРIIСТОВУВ8Т11 зеr.Icnы�уy ділянку 3В цілЬОВlll\1 ПРI131IВЧСIIIIЯI\I; 
9.4.3. своєчасно смачуваТlf орсндну ма1)'; 
9.4.4. Ilе допускати хімічного чlt будt.-якого іншого заБРУДНСItНl землі; 
9.4.S. підтримувати її в належному санітарному стані; 

10. Pl1311K Вllпадковоrо ЗllDщепнв а60 пошкоджеПllВ 
06"єкта ореНДІІ чп йоrо чаСТІIIIII. 

10.1. РII3IIК випадкового знищеННR або ПОШКОдЖенНІ об"єtaa оре'lAll ЧІІ Пого частинн несе ОРЕНДАР. 

11. Страхуваппи об"єкта чп йоrо чаСТIIПП. 

11.1.3riдtlO З цим ДОГОВОРОМ 06"скт opellДlf не підnягає страхуванню. 

12. 3міllП умов договору і ПрllПllненнв його діі 

12.1. Зміна умов договору здіRСНЮIОТЬСЯ У письмовіА форм~ за вза~IJ:r:~о:=:~~ порцку 
• у разі HeдOcнrнeHНJI згоДl' ЩОДО зміни умов договору СПІР р03В 0".-.--. . 

12.2. ДП ДОГ080РУ ПрllПllНЯIОТЬC:n У раї: 
12.2.1. звкіllченНJI С1року, НІ _ІСІІА Ного 6уло yкn~eHO;. • 

112.22 .2. Dpl1Д6aHНJI орендарем земельноі ДЇЛ~НКlI У dnатрС~~:БО np"МYCOBOro 8їдчу;кеНIIR ]С.lельної дїЛЯIІКl1 з МОТІІвів 
• .2.3. ВІІКУПУ земмыоіi дinRІІКIІ AIIR СУСПІЛЬНІІХ по 

:yQtIJlLIIOi неОбхіДIІОсті D порtIдКY, встаllовлено.ty заКОНО.I; 
12.2.4. ліквідаwі ЮРllДll'Іноі oc0611-0реllAВрl. баЧСНIІХ законом 
12.2.5. Договір ПРИПШІRЄТЬCJI також в інших ВIIПадках. перед • 
12.3. ДіІ договору ПРllПllІІЯlОТЬat WnНХОАI "ого PO:liPB81111R :18: 
12.3.І. 83аCl\1І10Ю ЗГОДОІО сторіІІ; ., 'н наслідок HCBIlКOfllН ... дрyroЮ СТОРОНОЮ 060в"нзків. 

n-_}2З.2. ріШСНlIJtм суду Н8 ІIIМОI)' OДlIlEi І] СТОРІ 11 УПОШКОдЖСШІІ opelfДoBaнoT ЗСI\ICnЬНОЇ ДЇЛRНКІІ, яке істотно 
-'--WlчеllllX AoroBOPOM та BHВCJIiдOK BllnDдKoBOro ]НІІЩСНІ , 
llepешко п' .' став Вll3наlfСlІl1Х 3ВXOIIOI\I А1ІСас: IВItКОРIIСТВНlnO, а також ]ІНШІІХ ПІД , AoroBopy ]8 plwellllRAI СУІІУ, відповідllО до ст.141,144 
3 12.3.3. IleBlllCOllalllln opellДВpCAI п.9.4.2. дaHoro 
e"tIILflOro 

кодексу УКР8ТІІІІ ку допусасастьея: 
у 12.4. POJlp8111111R Договору в ОДllоеторОllІІЬОАIУ парНА ОРЕНДАРЕМ П 4.3 П 9 4.3 "01010 ро • му порllдКY с IIСВІІконанНІ • .... • 

1 11рваlllIR ДОГОВОРУ 8 односторонньо іншу ЮРlfДlІЧНУ або фі31lЧ'ty особу, а також реорrallізаціR 
2.5. Перехід првва влаСІ_Ості на маАно ОРСIIAВР. на 

І::"'"от осо611-орендвря є підставОIО ДnH ~озірв~НJt. д~ro;О::~611 _ ОРСНАВРЯ, засуджеllllR а60 06.lежСIІН~ га ДЇЄ3J1llTIIOcтi 
3а рі на opellДODalty земcnь,ty дїЛЯНКУ у PUI CM~pn ф13~1 Н ІХ осіб, икі BIlКOPIICТOByкm. цю зеr.lел".ty ДlЛRlltcy разО.1 :І 
OPeI,:eНlIRM ~дy переХОДІІТЬ ДО спадкає",!wв а60 IІIШI О еНАВрем. шляхом neрсукnадаНllЯ дОГОВОРУ ОРС'1A11 ]cnі;. 

ре ... ІІІ BIIKOPIICТOBYlOТЬ цю 3САІCnЬJl)' дІЛянку разом 3 Р 



13. відповід8лы�істьь сторі .. З8 IICBllKOllallllB або 
IIСI18ЛС"IКIIС BIIKO.laIIIIB договору 

13.1. 3в НСІІІКОІШІІІІЯ а60 IІСllanсжне BIII'01181111R договору СТОрОlf1' ІІССУТЬ нідпоаіДВЛlolfістlо віДПОВіЛtfО 40, 
ЦЬОГО ДоroвоРУ. . 

13.2.CтopOlla, яко ПОРУWlсла з060в"R]811"R, звілы�JlстІосRR від відповіДВnМlості, RКЩО ВОllа доведе, що це І).) 
c:тanОСЯ ІІС З П 811І111. 

14. ПРllкі.lцсві ПОЛОЖСJIIІR. 

14.I.цсп aoronip IІв611РОС 1ІІІІflfОсті піСЛR піДПIІС8II11R СТОРОIfВr.ш та Пого ДСРЖВВflОЇ peeCТP8uiї. 
ЦеП Договір yкnaдcllo у трloOХ ПРlІміРІIІІКах, що маютlo ОДІ18КОВУ ЮРИДІІЧНУ снлу, ОДIltІ ] КК"" ]Н_ 

ОРСIЩОUВUR, АРУП,П - D ореlІАВРЯ, трстіН - в opralli, JlКIlП провів АсржаВlty рсєстраuію, і 
Нсвід"САIІIІІАtII чаСТllІІDАIІІ договор)' е: 

cepBi1Yl'ЇB; 
КIUUICТPOBI'" nnан зсмелlollОЇ ділRllКIІ ] відображеНllRМ оБМСЖСll1о (06ТJlЖСlllo) у П ВllКОРIІСТВШlі та 8С11Р.1 

ІКТ про DCТaItОВЯСIIІІR 11І1 MicueBocтi та погоджсtlllR зовніwньої мсжі ]смелloноі ділІ Н КІІ (копі.); 
акт на ПСРСШСССltlUl D lІатуру ЗОВllіWНlооі межі зсмелloJfоі ділЯНКl1 (копія); 
акт ПРIІRому-псредачі зсмелlolfОЇ діл.lfКIІ; 

OPCIIAOADBCQL 

Броварська l\fіська рада в 
особі заСТУПІlика 
l\tїського roлови 
ВОЗИJlка Сергіи МихaйJIовича 

.,ісuез"ахОlDКСНIlllIОРIUUlЧНОЇ особи 

07400 Кt'ЇВCloкa 06naстlo, 
м.Броварlt, Dyл.Гаraріна. 15 

іДСlmlфікаuiRНIfR код 26376375 

15. РСКВЬІІТІІ сторіІІ 

ОРСllдар 

ВАТ "ПДСП-N!!2" 
в особі голови правліиНJI 
ТРОІЦеиаІгора ВJlчеславовича 

місцезнахОДЖСНIІІІ IОРlfДИЧJlоі особи 

07400, м. Бровар .. , 
вул. Красовськоro,18 

іДСtmlфікаціR"IIЯ КОД 01354697 

ПідПllСl1 сторів 

opclrдiii :; ,~ .. ~,~.: . ":. 
І:;" ~ .... .' .': .. ::'4О' 

•• • .... С.· , ," . ,.. , . 
---;7~-__ ':'':'',,,:,·.l~~)':;I~В.Трощенко . . .. ~ .. 

• :... •• ....": :. .... 1 -•• ~' ... . " .. . . .. : -~ .. '. 
• М' п·', -. ... . ... '.:. . ... .... ( .. . . . . . .: ' .. '. . .. :. , , 

, " " ,', . . . . 
~ . • '1:. : . 

, " 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" ,11 "_..:.."J.Ю~11JL~&.lQ----:200~tоку м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заступ 11 11 ка міського голови ВОЗІІяка Сергія МихаЙЛОВІІча, що 

діє на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядуваННJI в 

Україні", довіреності від О 1.08.2006 року N!!2-15/1872, з однієї 

сторони, та Відкрите акціонерне товариство "Постійно-діЮЧIIЙ 

будівельний поїзд Ке2" в особі голови правлінНJI Трощенка Ігоря 

Вячеславовича, з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВАТ "Постійно-діЮЧIIЙ 

будівельний поїзд Ne2" прийняло земельну ділянку площею 

1,5700 га на території І-го мікрорайону IV житлового району в 

районі розміщення бази вироБНІІЧОГО управління комунального 

господарства для розміщенНJI багатоквартирної житловоі забудови. 

Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 23.11.2006 року 

N!159-11-0S на умовах оренди терміном на 2 (два) рою.1 до 

23.11.2008 року. 

Цей Aкr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник міського 
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АКТ " 
про переllесеНllЯ в ІІатуру . .. . 

ЗОВНІШНЬОІ меЖІ земельної діЛЯНКlf 

В АТ. nO~I і ц н.о - S; ю rzш; ~~ і веА61Щ'; міН P'..t І, 

і " -.. вул. .иі'о/Ш~О" /V Qи.t,7И~ 

" tf).J" _...с;и.::...-___ 200( р. 
о • 

•. Ми, ~иж~епідпис~~і,. ~редставник Броварського MicLKOrD відділу 
КИІВСЬКОІ реГlоналЬНОI фІЛІЇ Державного підприємства" Центр державного 
земельного кадастру при Державному Kor.s.iTeтi Украї'ни по земельних 
ресурсах" .. 

в присутності землев!,асників (землекористувачів): 

представн~к вик~нкому rRDl'a ifJHJGo с1і: 18 ~ 
ДІЮЧИ на ПІдстаВІ ДОЗВОЛУ виконкому Н! 273 
lJВДИ народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної ділянки 

вАТ" ПJJБП- Р,2 " . 
:~ ,,; . ...--. 

проживаючого по вул. 01. J,t.1:~~"'DH J.Y Й'Ь"'~ ~?f1'fJA.~ ~ о , 

о о • 

згідно рішення міськвиконкому Н! . від _________ _ 

Межові знаки в кількості. шт. передані В натурі представнику 
замовника, на якого і накладено відповідальність за їх збереження . 

• . . .. , . 
Розміри та місцезнаходження ме~оВих знаКІВ земелЬНС?1 ДІЛЯНКИ показанІ 

на кроках. . 
ЦеЯ акт є підставою для приЯняття рішення по фаacn:rчному користуванню. 
Акт складениЯ В двох примірниках. J' ~:;:::;:~ 

І 

Представник землевласника 
( землекористувача) 

-... 
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про вСТDllОDлеllllН 11І1 МІСЦС.'ОСТІ ТаІ погоrtЖ&!IІШI ]001 ' .., .. • 

"АТ 

. І " IIОIIIЬОI I\I&!жI1сIш!nы�оІ� ДlnЯIIКII~ 

N ... ~ " .. ~ 
u о~rIЦn.Q-8'ЮШ'" dЕ1зi.trеЛ'ltUU и.D;:~ й" -

"AJ-- ~ ., ~ І ~.Q. : ... (J(J.Q. р. 
І 
І 

~r:БРОUDРIІ 
• •• J 

МІІ. ШlіКчеПlnПIIСDШ, "І')СJІСНШІІІІ~ hl1t111UРСI.кщ·о міс, КОГО П"nn'IЛV K,r" .. , .. " .. , д . . І • І"", І ВСІ.КОІ 
perlOIIaJ1hllOI (ІІЛІ,І . ~PIKnnI~~}ГO IІІ/ШРIlГМС1IШ .. liClll Р ДСРЖОВIIО"О 'JCM&:JlhIlOI1) кадастр)' при 
J1СJ1ЖnRIIОМ)' Kor.HTCTI У КР'" 11 11 ПО ·ICMC:JJ.tlll~ (1ccypcal~" 
J1iIOLIIIIID пі,nстові ліltСlІ'sїі 110 ІІІІІШІІШІШJ (1'''Iui І 
D IIPllcyrllOCTi 1смлеВЛDСІІиків (1СМЛСКОРIІС·IУ'It1'lіll): 

вАТ., аДБ.П-;,JJ," ---------

пре;сmПIШl\ін UIІI\(ШJ(О~JУ -~РDJ •. еН.l(.о..дЕ..8 

шо преn'ЯDlІ!1ІІ сиої ПОПНОНОі ШН, 1(10неШI ПС111110ВЛСІІІІЯ .10 міСllевості та погоджеlfНЯ 
108ніШliЬОЇ ~Іежі 1емелмІОЇ діЛИ"1\1І в А r "Д,ІІ, є.ll..::.....Jt.,/.:.J~ .. _" _______ _ 

,. , , v-
ШО ЗНОХО.1IIТЬСЯ 10 onреСОіО ~,:#.~ /1/ geц, _4, h.,,-rJ"1l . 
За'Jllачені ~Іежі ІІа міСІlепості про"n.(яТIО;-пп .J.t;t'AIgJt,r ' ~~r~~-------------------------------------------

HiJl1\II~ претеll1іП rlpll ПСТПIIOJШ~lІl1і 'IL"IRJlіШlihОЇ M~)I(i ІІС 1UJШJІСllO, Межі fJnГОl1жеl.і і Ifе 
ВlІl\.ll11\ОIOТЬ спіРНIІХ ПlIТПНЬ. Межові 1I1ОКИ. ЯКІІМИ 18кріплена земельно ділянка в кї.1ЬКОСті 

шт, показаtlі пр1:ДСТОВIІИКОМ вімілу 110 місцевості та передані на зберігання 
1СМ:Jсв.1аСННI\У ('JCMJICKOPIIC'rylltl'JY), І)о·,мір.. '1'0 міСIІС'IІШ~ОJ1ЖСIIIIИ 'ICJ\lCJlhIIOЇ ділянки 
IJЩСО1Ullі 1111 uбрщ:і ІШ 'IІЮ(1"'І"і ЛШЮІ·О Ш'''', . .. 
11:1(1111О аіJIИII1\IІ. IIUJ1DlIOЇ о tJ А Т A,~B -I'L. __________ _ 
lI1JIЩ) 'Ісмсш.Ш1-Кu:tUСТРШIt1Ї ДОКУМСIІТtЩJЇ СЮІШІШ' 1 S ~O () 111 • .; • 

l(еП в"ї r піЛСТDRоra ІиlН IIРIIПJlИ·J'ГИ f1iIllCII"" 11\"1 ф1llС'ГIl'IІIОМУ K&1I~~8Ц!,!I 
nфnрм.'1еНlіJlМ лок\'мснтін, lItІ1 IІПСllіJILIУЮ·"11 1І(1tIІЮ IШІ1Сlюс·гі 0(\(1 ~1Г~~~11fJf.4ri(j~JШII:f(1. 

Akї Сl\.1п.rtсшіП 'ІЇ 2-х IІ(1Щ\lі(1ШIК11~ • 
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iH"Hep"M~ КОРМАаР Мерем каМУ"'К_Ц'А 
3~'AHO Y~p_I"Cb~a~a Kn-СМФ.к_таР_,П2 
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ДОГОВІР 
OI'F-llJtlf 3EMF.JIhlIOY ДІЛЯНКИ 

M.Gpuuapll 
. БРПВI1IJrl.:"11 АlісlоІСП РОДІІ" J2Z_ --,,_о-.!!/~.r:JН,g "200' року. 
ОРЕІІДОДЛВЕЦІJ: Ii~ooapC~lCa А!ісl.IСО pal:1II "В ОСООІ IIcpluorn 1аСТУl1tlJlКВ місІо"ОГО ГОЛОВІІ КІІНlllщl ОЛС~СUІІДРІІ 
АlІl\тonlRОІllІIО, ШО nlС ІІа ПІД~UІ ЗiJКL)ІІ~ Y"J1alllJl "l1ро міСЦСIІС саМПВРЯДУRiJtIIl1І u Україllі" 3 ОДІІОГО боку. noniJ1clloc:тi 
.Ь 01.0-1.03 :ІН КI!2-б/2~9 .r-.. ОРШ ІДЛІ': Blll~PIIIC IIKllinffcplIC ТUПIIРШ~ГDО "Пос-гііllш-діIОIIllП СіудlllCnl.llІІП IІ0іт Х12", 
1IIJI11:111'JIIІ upcca: м.Бровори •• вул.J{~nСОR~L"L'ГО.l8 іJ&&:ННIФіКВllіПlщА КОД 01354697 в особі ronОВIІ IlроnліlШЯ Троще'lhll 
lrup. ВIі'IСI:.1IJВРВIІIIО. п.ш" ДІС ІІа п.!tС1ё1111 стату'),. lарсгС1 pOnlJlIor О В""ШIКО'tОМ БроварсloКОЇ міСI.коі р;иlІІ 3В -НІ! І '68 піп 
~.l2.~OOlp. 3 nР)lI·ОГО боку, УЮ18l1ll1&ей Jlol·"uip 11рО IІІI""Ч&:ltiJIІСJI&:If~. 
. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

·І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріuaеllllЯ сесії БроваРСLКОЇ місІоКОї paдll КJIЇBCIoKOi області ніn 29. 12.1005ршС)' 
М63-41-О4 .IDдaC. о ОРЕНДАР приАмаr р строковс платttс корltС1УваНIІЯ 3CMCJlIollY niпllHh')' nnощс.о O,SS4Sra. Дo'lll 
lyaiBlIIlЦТDo БОrDТОlСuаРТIlРlІІlS ЖІІЛІІХ б)·.1ll1flСів :І nїДJCl\lllllM noplCillrOI\I. я ... .,. :lIIІІХ04I1ТЬСП ПО ВУЛ. м.лаryIlОВОТ в 
раПані РО:lміЩС.IНIІ 6уд • .Nh15/1, ISn, та КllіВСI.IСОі, 306-0 D АІ. БроваРII. ЗгідllО з МВ'ІОМ зе"tЛСh"ОР.fС1УваIШIІ. ЩО с 
_іА"ОIНОIO чрстltlfОЮ 1&IоОro Договору та :aoBiJ1Klt ВІІДВНОЇ· БроварсloКИМ міса.КIІ'" BiдniпoM зеМCJlЬНIІХ ресурсів N!!92 віл 
~OI.2006 року га 1е\I~"НО-Кn.DаL'l'ОПОЇ .1(ЖУ\lеltтаuіі БроваРСhКL)ГО міСІаКОГО віlШinу З&:МCJlIоНIIХ рссурсів WI 3С:МI:J.lона 
JL'!lltllll \" ::I:MmIMI1 iKItT_'10BOi 1абуnоuи 8 "ежа'. nРОIІ:1РСIo"ОЇ' місІоКОЇ pa..tll. 

2. Об"скт ореНДІІ. 

2.1. В оренду передається зсмелloНI1 J1і.1Яlttca заranlollОЮ МОЩСІО 0,5545 гu. 
2.2. На зсмеЛЬtlіА ділянці ві.!1сутні об"Є""Т1t нсрухомого МВПІІО. 
2.3. НОРМОТI,вна грUШОВВ oltilil\l1 3~Me.'IbHoi діляltКl1 згїДно .Doui.Da;" БроварсloКОГО місloКОГО віддіпу 1еМCJlЬ.IIIХ 

~pci8 ві:. 25.0 l.lООбр. за Nе9З стаНОПllТIо 266753 ( двісті lUiC1'nccoT IIli~~ ГIIСЯЧ сімсот П"RТД~nТ Tpl~) ГРItВllі. 
2.4. ЗС'.lе.1ьна .Di.1J111 ..... яка пеrеnасгьси В ореltд)' нс мпс недоЛІКІВ. щО ~IO;КYТ1o персw"одltТII 11 СфСh"Т1IВНОМУ 

I!I"OPIICТI'IIIIO. 
2.5. ПРІІ зміні ( реорганізоції) ОРЕНдАРЯ Договір орстіІІ tlе зберігає чинність. 

3. Строк діі договору 

3. Договір yкnaдcHo ІІВ 5 (п"ять) РОlСів, теРАІlllОl\1 до 29.12.2010 ~orcy. ПіCJl1І звКЇ.IЧIШIIIІ c:J?0~' до.говор~ 
OPEHДt\p має IlереВlІЖне право пономешtя Аого на 'IОВItП С1рок. У "IоОМУ разІ O~EHДAP ПОВИНСІІ нс ~'ЗНІWС НІЖ 3І -
1~lli ~Q закін"еННIІ строку діі договору nові:l0МIIТIt nllСIоМОВО ОРСltдоШlРUЯ про IІІАllр ПРОДОВЖllТlt Пого 4110. 
~ • ПРІІ BII~OPIIC rаllиі ЗС~fenIoIIОТ діЛОIlt:11 ІІС 30 цілЬОВllАІ ПРll:lиаЧСllllЯl\1 OPCIIДBP втрачuс flерсяаЖIІС прово 1111 
nalloa."!&I111I AorOBOpy ОРС'ІДІІ. • 

• t 

4. ОР&:ІІдна ПJlа'rа 

"' І ""'. '667 "3 (11оl ТІІСllчі IІІlстсо r Blic:тдecRТ сl1\1 ) ГPIIDCIIIo 53 КОllіПКI': • • .-I'llІа ОрСIIДIІІ' n..,aтa СlfЛl1д8С _ -;;о • .... -
4") ОБЧI . І і ІІЛІІТІІ .11 ЗС~tJIІО здіАСIlIOс. ... "ся 3 УРIL"<УПRн.tИМ ІІІДСКСІІ IН .. IЛЯЦlI. . -. 11:.1&:11111 Р01,.. РУ оре.tЛНО ~. I!W' 1·'9 І' "!IOO~ 4.3 О • І ПО'1ІІ1І810'111 :І AIIR ПРІІПІІЯТТR Р WСІІІІЯ СССІ. ВІД оо • _..... ..ро ... ооу • PCIIA"a плота ВІІОСІІТЬСН Opell.D8pC~ І • • 

IІІОАllrRЧllО І 30 C,IДOpIIIIS 4111в, IlаСТУПlllfХ за ОСТ81111 м rcaлСIIДВРIIII1\І JtII~1\1 3ВІ rllPrCl 
(QD.'1ITICOBor:' BII~I1\111 чаCТICDАIІІ ПРОТllro~1 ІСІІЛ а раху"оlС УДК У КllівськlП облості АI.Кllсва МФО 811018 "''"OJI 
13571923' І\ІІСЯЦО ІUЛЯХОАІ пеРСРВХУВП~IІІН 11 О клас.. іКВI'П 13050200 - ОРСІШВ зсаІЛІ •• 

4 4р1Рп332168115аоО05 - Броварське ВДК. ~.xAY'IOK OP~IДHOї маТIІ ОфОРМnIlСТЬС:lllї.anОII.!l'IIIМII OIml"III. 
'. средача продукціі та ШUЮНІІ' поc:nуг І р-

4.5. Розr.llр ОРСIIДI.оІ n''IBTII персглядвстьсп У pUJi : 
·В.І 1,.,іl 11 'редбаЧСIIIIХ Догонnром: • • . • ІІІ умов Госпt,.nвРlOваНIІИ, L::. • IІфіu, у roму '1ІІс.1і 1.18с.1I;10К IнфJllll&іі; 
4.5.2. ЗМllt;I розмірів :аемелыlгоo ПО.ІIНК}·. ПІДРІІІІІСНШІ ІІІН, тup 

• :.~.~ І illlUlI~ a'IIIIUtICU". пере!lб"'tС~"'С 1аКОIІОМ: ОКІІ BII31t1l1lClli ЦІІМ Договором, спрввnнсться ПСІІН У pO:ll\lipi 
IIQ.IIIlIIiIl r . . у PI\]I 1IСDllеС&ЩIIН ope.I.D.lol маТІІ у стр • 10 ДСІІЬ ПРОСТРО'ІСІІІІА nлвтеас)' Ilссnла"lсшоt CY~III ЗІІ 
,,_.... а СТІІВІСІІ НВllіОllаЛlollОГО БВIІІС)' УкраїIШ зо JCQ;КIII • ...... ІІІА :J.f· 

11" "рос ГРnЧС!IIІІ". 



4.5.5.0I1СШД·'D. 11JIUтa спрuв:tJltТься ІОІК,'Ж 
RI'KnplIC'ronyr 1UMeJlbHY діmшку 11111ИМ ДUI·UЬt.1j1(J\І 

~ вltI,аД"іl~. якщо О'JГ:~ЩАР 1 r'ОDаж 
11І''( ""11""" 

5. У "'ОВІІ Rlll(opllc,.allllll 'JCMCJ1LIIOЇ діЛИIIКI •• 

T"\I'I~ 

S.I.ЗСМС:J1lе1tа :1Ї.:ltlIІКіl IІСРСІLt'п ,.С" " OP~II I~ 
Пl1lжіlll'ОМ; 

5.2.Ці.'1ЬОDС ПРIt:JIfU'IСIШЯ '3е~'eJ".,шї .ІЇ.l"""" 1~,.,.I1j;'iII rJЮІІ"Ї 'JnБУl1О1I11; 

ll.!1" буnіПll'Шll1іІ бш і1 НJKKB(1TII(1'IIIX іКlIJlІ" ~ • 
• \)У 1."111\111 1 nu... 

5.3. ОРЕНДАР Ііе мас 'Ірава б~'J щIЮ\"1 ІСІІІІЯ У осrU'Ю'L'I~ІІn"'\' 1i1KO''''.'JiIBcraOM 
rlРllзно.'IСШIR земельної ДUІЯІІК&І; J 

ПОРJlЛ,,')' 1Mi",ntanr • 

6. ~")IOBII і СТрОЮI Ilсрсда'lі 'JCI\IC .. 1LIIOЇ дinЯ11К11 D ор 
СIIJty. 

6.1. flереаО1"Н 1C\IC,IIL'IOЇ JlіляltКIІ 11 O\'CII.i~ .,nіПСfllОrт,.с" 1 РО1роблеЩ,Я\l проскту іТ віЛВСЛ&:lfrlll. Пі 
U"Г,У!UUJІСНШІ II(1ОС:': f ~ ьі !t.JL).'t) с ріllJ~ltIl" r.:~cїї t·r· '11.1 І'С І.ІШЇ "ЇСмюї pil.1" ІІі;, O~ .lП20U5ро,,'}' N!764-36-:!.J. 1ICrU., 

б • ..!. Інші YM~DII ПСРСЛU'lі JCM~'IrIlI'Ї ді:1 'ІІі 1\11 в О(1еtlД): ОРF.НДОДЛJJЕЦІ) fIC(1eJUlЄ. D ОРЕНДАР пр .. П, ". . . . - n І ..... 
ОРСНдУ ЗСАreJJЬНУ .1L"ПIiК)' UfЛ"Н) /ІІі' t')·:lь·яt.IІХ ма ноп.,х прав і "реТС"'!ilі третіх осіб, IlрО Яftlrх D 1I10MI:IIJ) 

Договору ОРЯ НДОДА ВЕЦІ) 'ІІІ ОРЕНДА" lіС моrЛl1 
б.3. Переда~lа 1емCJlЬНОТ ДUІЯНК .. О(1СII.18J1Ю 1діПснюcrься після J1СРЖВRноі реєс:трвиіі иьо,-о JlOГ08opy'D 

пр"R"аННR-переJ1R&II. 

6.4. віДl10віllllО 1&0 ст.25 30"'011)' Україн .. "Про аренду JCJ\I .. ,i" BL'I 06.10.І998р • .N!lбl-ХIV, ОР 
п"ЯТІIДIШIIІІП Tep~lill піe.rIП держаВllоі ре('страиіі догооору оренди зсме..1ЬНОТ lIілЯНКl1 зобоо"suaИI,R 11 ... 

ДОІ'ОПОРУ biJln(lRiJJIIO~'Y оргаll)' Дl.'РЖ8ВllОТ 110.1"1 ~oooi CJIУЖUJl. 

7. }о'МОВ" (ШВСРJIСIIIIП 1f:\olenh1l0Ї діJtЯIIКII. 

7.1. Пі~ЛJr прltШlнеНlіЯ діі дОI'OВОР) ОРНЩАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну дin'''~1), 
гipwot.ty порівняно 3 TJlt.t, У "КОМУ ві .. одержав її я арена}'. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі noriprue'IHJI КUРНС"И); влаСТlfвостеli орендоввноі зеМellt.lIОЇ лілllНIІL 1101" 

'3міНОIО її стану. має прано на відwколуваllНЯ ЗОlІтків у pU3Mipi. визнвчеlfОAlУ сторонами • .якщо СТОРОНІІМІІІІС 
'Jroa'l про (Ю3~fj{) відшкодування збитків. спір рuзв""з},crIоСЯ у судовому ПОРЯЛ':У. • . 

7.3. 1діltсш:ні ОРЕНДАРЕМ без ЗГ".і111 ОРЕНДОДАВЦЯ Вllтрата. на 110ліflUlеННІІ оренловаllоі ,e~ICn"" 
акі немож.,ааво аідокремити бсз заподіяння Шf\ОЗIІ иіП дїJ1J1lщі, не піllJUlгають віДWКОJlУВDIІНЮ. uпояt 

7.4. Пміrlwення стану зеr.tельноі ді,l1QНIШ. проведені ОРЕНДАРЕМ за ПИСЬJ'olОВОIО ЗfOлою з OPE..,~ 
1емлі, не підnягають віДШI\~4Уванню. - PEf'WnI!J 

7.S.0РЕНДАР має право на Biawf\Oll)"nallllJl 10lfткіп. заподіЯНIІХ унвсліJlОК ІІС811конаНІІІІ О ~.". 
'IOOOB"1I1el\b , передба',сних UJJM ДОГОВОРОМ. 

ЗБIlТ""ШI ВВ8іIС810ТЬСЯ: .11_ ..... 
7.5.фаh."ТIІЧIІЇ етраТII. Яf\JlХ ОI'ЕНДАР за1'І8U у 3В"Я3КУ '3 неВI'КОНВННЯМ або ~СI,anСЖ'III~ .i~ 

Догооору ОРF.НДОДАВЦЕМ. а також аlпратlt. які ОРЕНДАР здіiJСlІllВ або повине,l 3дIRСflНТІI ДІІ 
nOpj'lUcHvrO IІрава: PEI'ДOДA~ 

7.6.ПОХОДlі. я .. і ОРЕНДАР міг бl1 pUU,lhHO отр.,маТIІ D разі нilnежноro В"КО'lа"111І О 
norOROpy. • Tвep_CI"I' -ІІІ" 

7 .7. РО1\1ір фаКТII'IНИХ витрат ОРЕНДАРЯ BI11"B',ncrbclI на підставі ltOh.-УАlенr.uaІо"О ПІД , 
8.0бмеЖСIШП '(оБТПЖЄIIІІП) ЩОДО BIIKOPIICТBIIIIB 

1с.Iслы�оіi дїJIПIIКII. 

111 _ iIOК&:H.:pJl"P .. "",," 
8. І. Нl1 0pC:H.1USa'IY 'JC"leJlbll}' діЛJllІl\У 8&.'ТDJlОЬЛ':IIО 06межеllllЯ ПJlошеlО 0,0528 ,.,~ 

I\'UM\ ;lіI\ЗILіА: б '1111 обaJl:~ll. rt2 
• 8.2.Передачз Q оренду земеJlыlтT l1іЛJlНІШ не с IlідCТDООЮ JUlЯ пр.tПIІІIСІIІІЯ в О зМІ 

IJі.'Я'IКlt. 
. 

9.llfші права та 0600"8:11(11 сторіІІ. . JJv 
• • • ,U!III!IIIo Jd.1. ~' 

.' іН1110М'у "е 8111 11;.а"'" jII' 
""PF.H по "лвг.f{Ь Г8(1:IІІТУС ЩО земелыfa ліЛRJlКіІ Є)' naro WlaCHOCТI. HIKOM~ 8 оре.ЩУ' І 
\І • , .. " - • • .' аТІ' ЦlО ДІЛRІІК)' (иреUJТt),,). ':1C"":1ROIO ІІІ: П~J.'~бу"зr. І ош маг 1aKOllltl IIОПНООDжсн'1It ш:реJЮП 

:1,' Ш:І':: І.: І:Ш.: ДUГ"'ІІ('І"(І'.І. ..~. 

tJ.I.CJIJaIJlI' ОР"ЩIО/JОDlIЯ: .. ' •• 11 UI'J1/(1~. 
С).!.!. JI~P':IIil'''TII ціпl,ове AIII.opltCn\llll" 'і\!~IШlЬ'IОI )ІІЛЯІІІШ. • 1aKol,nJlllpC'l80\l ~I •• 1L' 
:; І ., nОС:ТРОКО80 розіРВDТJI l1еП Договір ~. ВllПnДКВ:<. пеРСДОВ'IСНlі:< '11111"11'" ...... OIIOlIDPCrllO 
.. .-. б • ІХ '111І1111І11І ... .. 
q.I.3.1MЇIIIIT;t r01,.,ip ореllllJlоі МВТІ' У ·811I1nЛlC'''~. J1epe.1I: а lelll • 

U:alюетОР,,\JllIІ.tlll.I)' IЩР.IJ1КУ бе:. 1rOAt' ОРЕІІДЛРЯ; 



-.1-

CJ.I.4. 111\lUr:'TII від ОРЕНДАРЯ СВО( ,,:tСIЮГn НІ. ... • _ 
_ " OI'EL . І: .. І:"'Ш оре".lltо, пnаТIf' 

9.1.,.BIIJ,!1ralll1 ПІД І'"ІДЛРЯ Н':'ІIІМ',I\r.;ШIІIІ t \11І а" .. . 
оУрЗllfl про IIuaflfL1 зсмс",,,,,ої .!li:"нt~ .• 1 'Ю "(ІІ'ІІ"З і') "~l·l.що, п.1um ") часу rIРlfПШ1'nЯ ріWСШIЯ BIIKOIIKOMY або 

, '" .111 ItI,ОГ~, _ t)I ШІОР) . 
9.2. ОБОS"Я3IСJI орендодвоuя: • 
9.2.1. персдаваТ1І3СМCn .. IІУ ДUlиltКУ '1(1 .1I,-n 
9.3. ПРВ&:І орендаря: • 
9.3.1. отрllМВТІІ1ІО а,,'ТУ :SC\l~JII.H) лі.lяltl\) \І КОРІІС 1)' а • 
9 3 

., " J 8 ННЯ • 
• • _. ПОIlОВЛIОВОТIІ lJOГOnlp ПІсля 1а"іll"СIШЯ стро n - .. . 

оі 1CPMill)' OPOlflllt. h')' ОГО ДІІ Ь разІ ВІДсутності npcтell31R, IUOllO З0600"Я1011" ІІВ 

І 9 .... 0600"Я11СII ореНДllрSI: 
9,4.1. ІІ:ШDОRТІІ Оl'ЕНДОДЛ8НІО МОЖ'llІоіСТh J 'n· 
" І '9.. . . 111 СlІlОЬclТIІ КОltтроЛl, 1а ВIІКОР"СТ3IIНЯМ цісТ 1~M~LlroT llUIJItIKII' 
7 .... .:.. Dш~ОР[lсТОR) BIHlIll:i\lC.lt.ll\' ІІІ ІН"'", JD I!L'11 Оnll"'І • 
9 4 3 

.'. • РІ! JIIUЧI!IIІІН~I; 
• • ,СВОЄ'ІВСІІО C'L'IO"YBD111 ореНДIt)' IІла 'У; 

9.4.4. ІІС ДОПУСh."І1ТIІ хі\lічltого 'ІІІ 6УДh-ЯКО' О іllUIОПJ :sабрvдtlеtll .... • 
9 

,. S"- • ІІІ ... МЛІІ • 
.... , "'Дтримувати 11 R ItI1JICiKItUM)' С'lІІітаРltом)' cralli; 

10. Р1l1111( ОIIIJRДКООШ'О ЗllllщеllНЯ або ПОDlКОДЖСIIІІЯ 
об"ГJ~rа орешщ ЧІІ Вого чаСТIІІПl. 

1 О.). P1l1111' р'IlГоЩ'''і~nОГI} JIIІШII'!f"JI "бп '10ШIЮЛ:І\еIfIlП I'n"( кrn ПрІЩ11t 'ІІІ i'lOI'O '18CТllllllllecc ОРЕНДАР. 

11. Стра~УВUIIІІЯ uб"гК'ru &111 ііОІ'О &18CТIIIIII, 

11.1.Згі4НО 1 UIf\1 ДОГОВОРОМ 06"("ї op~HlIlllle rtід,lЯгас стра.'\уваlftlю, 

12. З~ІіШI) 1\100 ~OI'OBOP)' і ПРltПJшеШIП ЙОГО діі 

11.1. Зміна умов договору 1діlitIIЮЮТЬСЯ У ПІІСМlовіП фОР~lі за R]arl\tIIOIO ЗГОДОІО порі ••• 
У разі Ilel,осягиеllllЯ ЗГОДІІ ЩОВО JміИIІ У'IОn договору спір розь"ЯЗУIОТЬСЯ У eYДOBO~IY ПОРЯДКУ. 

1'2.'2. Діі Договору Прll111111ЯІОТЬСЯ у разі: 
J2.2.1. закінченн. CJ1)01:)'. НО як.,і'І Аого БУJIО )'кnвдeIlO; 
12.2 2. придбання оренддре.'і ЗСI\lе,іТЬflUЇ дїЛ_НКIІ у власність; 
І' ,., !І м • • 6 б . . 

• _.- .1. It:)·ny з~мелЬНОI ДUІЯІІКІІ ДІІ" СУСПlльtlих lIorpe а О ПРIUIУСОВОro ВlДчужеШIR 'CateJILHoT ДІЛЯНКІІ3 MOnlBia 
:П'."ЬНої 'Icooxi.!lltocтi 8 пор"l1h.У. встановленому законом; -

J 2.2.4, .,і "ві.!1аl1ії ЮРЩllfЧ ІІОУ осо611-0рендарн. 
12.2.S. Договір "РllПltняєтьCJI також В i'fWIIX 811Ладках, персдбаче,шх заКОНОМ. 
12.3. Діі ДОГОВОРУ ЯР"ПІІИЯЮТЬСR IUnИХОl\f Пого ро]lрваВ"'І за: 
12.3.1. взаємною ЗfОДОІО сторіtl; 
12.3.2. piWeHffJrr.t суду ІІа ВtlМРІ')' ОДllіє1 із сторіІІ У Ha~iДOK lІеUIІІСОНDНtlя nPYГOIO стороtlою 060В"JlЗкіа, 

редбачеЩIХ договором, та 11118сліДОl\ ВllЛlІДкоаого ЗНlІІuенНR, ПОluкоджеllllЯ ОРСІІдова1l0і ,смcnьноі ДЇЛІІНКJI. 811.1: істотно 
rш"'ОJ1ЖaЄ її B.ncopllC1UHII10, а 1акож з іtlШОХ ліДC11l8. ВII3I,ачеШIХ 3DКOHP1rI. 

, 12.3.3. JtеUJIf(ОIlВ •• НИ ореИJIоре", .і.9.4.2. aalloro ДОI'ОООРУ З8 piweflllDaf супу, вlдповідllО ДО ст.141,144 
~1.,;1""orCi КО4Р.КС:У )'h.-рпінщJ2.3. Розірванни Догооору о оДtlостороtlНЬОМУ ПОР"ДІ\')' допускається: 
100010 РО1ірва .... я Дtll"tlВОРУ D одностороКш.ому ПОРЯдку Є HeBllKOHallНR ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. 

12.4. Перехід права вnаС'IОсті 118 мвlіно ореНдар" на іншу 'ОРlfДllЧflУ а60 Фі:lllЧНУ особу. а таltо-.к реоргаllізвція 
РltJUlЧJlоі ОСООІ,-орендара є nillC11lВOIO ДnЯ ро,ірваllllЯ Договору; 

ПРаво Ііа opef{AOoaHY зсмельн)' 11ілише)' у розі смсрті фі31t'IНОї особll - орендаря. засуджеfllJJI а60 06метеtlНJI її 
(3Дarнoc:тi 311 ріШ':Нttllаt суду lІереходить до спадкоощів або itllUIIX осіб. які BIIKOpltC10BytOТb цю зеа,елLtfу ділllllh.'У 
~]~M :І ореlшрем, "кі ВIІІСОрИСТОD)'IО'rь цю зсм~ьtlУ nілllllh')' разо", :І ОрСllAВРСМ, WJlяхоr.1 псреукnnдaШl1І Договору ореtlДIІ 
.'11,. 

13, ВЇДI100ЇДnЛLJ,іС1'L сторін за sеВllКОllSlВІIЯ а60 
JJеl.uл,,')кuе ОIIКUНIIJI"Я договору 

IOQ 13.1. ЗВ IІСВИkОIlІННJI або НСllaJlе>Кtlе ВIІКОllаtlНП договору СТОрОlІ1І несуть аідllовїдвnы1істhh оідпопиlНО ДО закоtty та 
ro ДОговору. 

'ilt1Q 13.2.СтаРОI,а •• ""11 IІОРУWtІЛ8 '30600"11:18111І11, 1віЛI,НRС1'ЬСЯ Bill відповїдaJIыlсті •• икщо 00118 доведе. ЩО це nopywctlllJl 
СIt Itе J іТ ВIlIf". ' 

t 



14. Пр.,КЇJlцсві IIОnОЖСIШІI. 

14.1.иеіі договір lІабирає ЧIШJlості flїСJtп ni;tl:cJ •• clI1H;ї с I~'I' Н.\1І1 І ol ііІ)! О .lсржаUIЮЇ РСССТРіщії. 
Цеї\ Договір YКnIIдt:HO У трьох IJPI1Mipiflfl\,1'" шо '"щюгь LI Jнаlф"} юrJJ,l\!'ІНУ Сlи,у. OJIIIH J JlІШ~ ]II"\OJlI1iq 

ореllАОlUUЩJl, другиl1 - в орендаря, трсгіА - н органі. ЯКІ1n прооіА .1ержаВІІ>, регстраl1іlO. 

НеВЩ"ЄJ\lIllIJ\III чаСТllJlаМJt AnrODopy с: 
tca/U\CТPODIIA nnnll ЗСМCnhllоі AЇnJ1tllCII J піnображсюlSJМ об\1еЖСІІЬ (обтяжеlll.) у іТ OlfKOPIICrDtltli та BcrallOL'IrW 

серві1}'Тів; 
акт DcтotlOвncllIIR ІІВ місневості 'га 'ШI·О.IJіКСННJI ЗСШllіUlllht,j мсжі 1СМС!ІЬJlОТ ді.1,.ІІКIt ( ко"і,,): 
па Ш\ Ш~РСllесе"нп u HU'rypy 1DllltilflllIot)Ї '.Ісжі 1CMCJII.l'nJ :!і.111111(1І ( КIJI,ія): : 
акт ПРIІЯмаННКмlIередачі 06"п;", ('!"f' 11 :: 

15. l)екві~ШТII c-fорін 

OpCllЦoдaBeць 

БроваРСЬіса міська рада в 
особіпер1Погоза~ника 
міського голови 
Кwtlіlщі Олександра Allnтолійовича 

місцезИL~Одження ЮРИД.ІЧНОУ особ'l 

07400 КIІЇВСЬка оБJl1СТЬ, 
.... БроваРІI, вул.Гагаріна. 1 S 

іДСlrrифіl;l1uіАllиА "ид :!б376375 

Шдписи 

Орендар 

ВАТ "ПостНїJJОмдїJOЧJJЙ будjнеJJЬНИЙ 11ОЇlД H~:!··. 

яке діє ІІа ni;tCTalti CT3ТYJY, ззрссстроваffОГО 
ВJfКt.шавчим комітетом Броварської 
міСЬІ(ОЇ ради за N!! 1568 вjд 04.) 2.200 1 року 
Голова flравлjННR 

Трощенко Ігор Вячеславович 

міСЦС1НВ"«(lджеl/НЯ 'ОРНДlt',иот особ" 

м. Бровари • 
вул.КраСО8СЬКОГО. 18 

і.l1еНТIІФікаціnlfl'n "0.11 О І 354697 

Трощеtl"С) І.В. 

p)d~ 
J(врпе",,-g ЛIО.ll"IІJ11:1 • 
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АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Кинниці Олексаllдра АнатоліііОВllча, 

що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 

Україні ", з однієї сторони, та Відкрите акціОllерllе TOBapllCТBO 

"ПостіЙllо-діючий будівельний поїзд Н!!2" . в особі голови 

правління Трощенка Ігоря Вячеславовича, з другої сторони, склали 

цей AICr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВАТ "Постійно-діЮЧIIЙ 

будівельний поїзд N!!2" прийmшо земельну ділянку площею 

O,554Sra по вул. М.Лагуновоі в районі розміщення буд.N!15(1, 

15/7 та Киівськоі,306-а для будівництва багатоквартирних жилих 

будинків з підземним паркінгом. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від.29.12.2005р.N!!86З-41-04 на умовах оренди терміном на 5 

(П'~Я~)РО1(ів до 29.12.2010 року. . . . , 
Цей Акт складено У трьох ПРИМІРНИКах 1 є невІД ємною 

частиною договору оренди. 

ПРИЙНЯЛО: 



К 1/ 7,·, ~. L' 
АТ' • ь - . ..,." ~ - о.,., -

про встаНОDnCШНR Іса MЇCцeBorтi та ПОГОl1Ж • , •• ;. •• 'J ..:. 

еНІІН 10внішньої межі 1еАlельноІ діл.нкн 

_ 1 .... 

8 АТ" п;р Б n - 2 І, 

"»". --'-!. '.__ ,2()().J" м.GрОвари 

!'Уі... IIНЖ'lеllі.!1IIН~UНI, rlреш: lilISIIHL' L:puBa '" • "g РСIaКОI U MIC:bKOI'O в" К оо оо • 

рс:гі~JНWIЬН"'Ї фІлії ДержаВНОГ(1 ni:1IlpHcMcrB8 оо Цен ІJШІЛУ ИІВСЬКОІ 
~еРЖUВIIО"!~' KOM!T~Ti YK.~i1'i"H 110 J~MCJlbIlHX рссурс~,~IС:РЖUВНОГО 1емс:льного кадастру при 
.1110Ч" на ПI;1СТВВI ЛІцеНЗІІ на ВНКОllання робіт 

11 ПРІlсутнос:ті 1смлеВ.'Нlсннків (:JеМ:lскорнстуоuчів): 
ВА l' " n1J Б 17-;.',"----------

11рс:.зстаВЮlкі н НИ конкому __ -J,.oсУ;;~О~Р:.е6~t.~· Ii:f"'J:.Иt.:IЦ,~· _~j.::..:. . ..:13.::::...=.~ ________ ..:.. 
, ~lA"щ;( . 

ГоІ сум ІЖН Н Х 'JС:~IЛС:ВJlаL: ЮІІ\ІН (JС:МJJ~КОрНС~~ува~Th-): .А,'t.6IЧ16" ({і),'" р,.4/!WЧd '. 

. .. . 
ШО пре.!! ЯВН;ІИ СВО' повноваженнlС, провели встановлеиня на місцевості та поroдження 
10lJfішиа.оі ~,~жі :JC:M(ilbHO'i ді!IННК" 8 11 Т " ПЮБ а -,1 .. • 

------- ---------~--------------~----~ 

шо ·lнаХО!lJI·ГI.СИ 1а адрс:сою ~",ІІ.Ui4L'llfz;p!l.8fipt:lillIiC:lll!:":'~r. ____________ -=-_ 
Зазначені межі на місuеllост~БТь-1І0 _7 __ К~I'АА.І!IGОо'!а~.х=--___________ _ 

Ніяких претензій прн встановленні )овніш .. ьої межі не заявлсно. Мсжі поroджсні, і не 
IIJIК:ШКUЮТа. ~lІірних IІИТilНЬ. МС:ЖUllі знаки, ККИМН 1акріплена земеЛьна .ІІіЛJlНка в кількості 

11 W·f. показані представником відділу на місцевості. та .перелані на зберіraння 
землевласнику (зсмлекористувачу). Розміри та місцезнаходження зсмсль~оі .діЛJlНКИ 
показані на абрисі на 1вороті .)аН(1I'О акт)'. І, 

Пnоша l1ілян"и,.наданої В А t " ,1l1J Б U -я 
згізно 1еМ~:JЬНО-Ка.:1аСТрОВої локументаuіі складає 1/ nrs- га. 

: . 
Uc:R ВІ!.' (' lІідстаllОК1 ;.tJIH ПРНЯШlїГИ РIШС:НfllС по фактичному користуванню з наступиим 

UфUРМ!I~ННИ'" !lОКУМС:flтіll, ШО IIUСllідчуют .. право впасності або корисТування землею. • 
ЛКl СК.'lu.аС:tIИЯ 11 1-.~ ІІРІ,мірннкох. • 

ГlРС:1С'Iі1ISЮіК JеМ:I(Н:IUСЮIКіІ ~~ ~ 
(зс:млеКОРJ'СТУН8ЧU) ~ ... "fI .:.' ~~'. 

".~t;-:,~··-" .. - . . 
" \-, . 

ПРС.1СТUВНJlК Bi.:1.1i:l~ ~'~:/.,. 1::.-:, '.: Г~Ис~7-.~~--..J....I;~L.==-.-:ІІ~r...;;...~-
" . ,р. ,,' 1 ,. :;:.1:. •.• .. в 
,.i·tl"~"f/I:"t#' 'IE~2:;~~~~i .. . Пре.1ставник виконкому ~;~\;~: ..... :=:: .. =:::;;"". ~;;.u...:..::-...;..;;..;.;;;;:=-..w:;::~:::::; 
'-ii.~"." • .,. ". :: ............. ~~x. 

Представник суміжннх ~~/;,:~ ... . ' 
'JсмлеВJlасників (1с:мm:користу .в.)- . 

Ilрс:л~ naыlкK БРUІІUРСЬКLІІ'U • 
\lіс:ького uід.1іл)' 'Jсмельнюс P~C:YPCIB 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДІЛЯнки 

-

" 

'о 

, '. 
І, 

Оп ... : меж: 

" 'о JI J . "9Нt!И= L~b"" 18 . 

4, ВідГдоД ~ 

S, ВідД до Е ______________ --:-__=_ ~ 
,~ 

б, Від Е ло А --------~&~".,..;t?-----::',---- ~ 
~' -Абрисск~а8: __ -----~~~~~4~<~'---------

" 
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АКТ 
про перенесення в натуру 30ВИЇWИlaоі· оо • 

межІ земелЬИОI ДUlRНIСИ 

ВАТ '1 Пf)6П.~ to 

вул. Ik.,tиJtf.,p(· 

.. ,)1" -( ( 200 '=ср, 

Ми. нижчепідписані. представник Броварського &61'С " 
К оо ОО, оо фІ І" Д ... ЬКОГО BIДДUIy 
ИІВСЬКОІ репонanЬНОI ІЛІІ ержавноro пІД' приro~ства" Ц -. снтр державиоro 

земелЬНОГО кцастру при Державному комітеті Укmaїни ПО земельних 
ресурсах" r- , 

в присyrності землевласників (землеКОРИС1')'вачів): 

/j АТ .. 01)5 n -2 .. 

І c-r-J.. 
представн~х вих?нкому (LDf' і i-Нk.D ~.A. 
ДІЮЧИ на ПІДстаВІ ДОЗВОЛУ ВИКОНКОМУ Н! 273 
ради народних депyrатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли В Н;ПУРУ межі на підставі плану земельної дimrHXН 

вдт" П:Д6Л-,l. 
.. 

• 

проживаюЧогопоВул,, ____ ~ц(~~~~~~~,~~---------------------
'" r "y6P-31-0[ i"Jy ~ ~г;. 

зnдно РІшення МІСЬКВИКОНКОМУ М" ВІД --=:;1:'".:.,7...;; •• ..::;"~T"....;;cr~,l.Jp~, ___ _ , , 

Межсві знаки В кількості 11 о шт, передані В натурі представнику 
замовник&. на JlКОГО і накладено відповідальність за ух збережеННJI. 

Розміри та місщезнаходження межевих знаків земельної ДЇJIJIНхи похазаві 
иакроках, 

Цей акт є підставою Д1IJI приАнlТТJI ріШeRНВ по фактичному хориctyВВllВІО. 
Ап СКn8Дениll В двох примірниках, 

: 

'і· "·~I . " ~ ';", .. \ . 

ПредставНИК земпевласни - о· ',:~ .. 
~ .. ,,·n.., 

(земnеКОРИС'І)'Вача) ~.: оо oo~ 
~"'or~oo 

•• 4'&~'I' ..... 

Представник ВJJU1IЛ~ ""~ І,. І о о о 
:, і1 rl.r •• •. ..е L·... . ..... 

Представник виконк ~:"';~ : .. :-о.;..с:;-.о!'"' .... , ':..,' 
I." .. ~' •• ",~.: 

Представник Броварсь -t: .. 
міського Biдlliny земелЬНИХ -
ресурсів 

.' ., ••• -,.... І,. 

,В 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

А 

--------------------------~----------------------------
ОПН&: меж: 

1. BiAAAoS_-__ ~3~r~~~~~;~J~~~~.~~~~~~~~4k~~(~~~,,~UP~,~·~,~~~)----------

2. Від Б до В ..:-=-:~:.i~:.!:· '.!:..,,~Au,· __ S4.f~QJ:l..l Аа..!:Uo!:!c..m~~!t:.s..С1-,,€.:z:t.t!і;~~~)І::;..J(!L-~2\.с.с=.I:.t .. "~i!l4:..:~::;;' ::::.-_---
!І".,J.,,·ИІ'" ес8."щ;, N.,,{!: пи,'" IJ ~ - JCfНA. 

. 
r 7 

6. Від Е до А --------------='"2""'------:~------- ~ 

nz=~~q.··.~· ~ Абриссмав: _________ ~~~~~--~_~~-----------~ 
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УКРАЇНА І UKRAINE 
ДОГОВІР о ЗЕМЛІ 

AlітІ. Єр ••• " K"r.C6".r .М.сті 
д ...... m. IІІIЮN1lt1 ЛItНrf/UtI _і mua"' •• cultUtI р ••• 

• t • • ,е 

OpCliAOAI~CЦ~: IiI'ОDЛРСLКА MIC"~ РАДА Кlllвакоl ОGЛAСТІ, aapllдIl .. l .. осаСіа О':іа 3llКО.';'ІС1ІІО" ' 
УlРіlт, IАсІmlфllWUnlllln КОА '8 ""'ІМ" ЄДРПОУ 16376375, IDpIUlII'IIID Dllpсса: Киї.с .... ОМ .. м,&рОllpl ..... уЛ-г.nріl ... 15; • 
оса&і АНдРЄЄВА ВЛСИJIJ! ОЛЕКСАНДР08~ Itctln дlС НІ niдcrui "'alpcaloC1f, nocaїA'CCllDі 11.07.2007 року 'Ja p.Ift 1230 
11,М.&а"р np ... mIllM 1І0000РI)'СОМ IiPOoDpcLкora Mle.tcora Ilcrтapi~'llora oКP)'ry, :llWlora боtcy, 111 

ара_ TOBAl'llcrвO ] ОGМЕЖЄІІОЮ ВIДПОВlдАЛLШСТIО "свrОIiVД-G'ОВАrlt», (Uaelml4liauinlllln ІС04 
]5611010). IОРllдІlЧl1D осоБD. 'В :lDКOllOllllDCnOM Украіlttl, aaplll&ll'IIID адрсса: 07400, КllіІс.а OMlcn.. м.!іРО_ОРІI, 
IYl'.Kpacoac.кoro, 6у",,18, (COIAOUТlO ~po .l&ер ..... Ну pccC'IJIDuiaa ІОРІІІ&ІІ .. ІІОТ особll серії АОО N!! 094643, .ІІІ&ІІІІС деР"ІIІІI)І 

• Рса:1Р1ТОРОМ 8I1КОІI_ОМУ !іРОВІРС'КОI МІС'КО' РLIIН Кні.с,коі оМ.сті КY:lНЩО.Н" В.О., ДІІТІІ npo.el&Cl ... a дераІlсоі 
P~IЦlї 25.12.2007 рОIC)' IIO~CP :lаПIІСУ про ~ер ... иу pCCC'IJIDUЇaa І 355 102 0000 00263 І), • осо6і дJtpeIn'Opa A8PDМClIКO 
81РІІ МtIIlOlll1'.III" '.рСс:стрОІІIІОI JII аарССОIO: КnI.C .... об.llllCn, м.liроваРIІ, .YJl.Kpвco.c.кoro, бу .. 2, rypnnanoICo _ка діс ІІа 
a!Am.1 Cтa1)"r)' ТОВ nЄВРО&УД-6РОВАРИ", :llpetC'lpo •• lloro деР"'IІІIМ pecerp8ТOpo" .ІІIIDІІIIDМУ IiРОІDpс.lIDТ "іс •• і 
РІА" КИі,с •• і o6JIacri КY:lIІЩО.'1М В.О.. ..,. ПРО.СДС"'ІІ держааноТ pctC'Ipauii 25.12.2007 помер 3апnё; 
1]551010000002631, 3 дpyrara боlC)', р830М імсно.ані СТОРОНИ, І о'·· '. . ...... 

.",..,.,..,.", ~ 1IfJII~·f1tIIPIl"'lIDIiii ""~ptZIJII""" "",.".иlІІ C8tЙ'414 ~IIII tRнalUlЛ"" 11".. 1_ 

• 1ffIIjilj'CQМ ~ пplllfllt:IIAI" ч"."'ОІО JtIIfII~ 1I(fII*J1ЛltJ1ОІІІ611t1U1Мlllіі ";",,, пptI80'IIIII • fJrntpeм", ~ .ШltllllМlІ ЩCNJo нгJiiit:lloarrl """.'lllJll). ;ЮfМIІ ч8і dDнн/p пptIlIfIIIC 
.... nрnМвnДfRtl •• " • . 

І. OpcalДoдIIIc .... 3I'ЇдJ10 3 piWCIUIIM &ро.аракої міакої ра.ак КJli.aкoi OIiтtCТi .ід 21 JIIoтora 2008 року lE! 650-33-05 
J1po np1ll111НС1lН8 пpua IІОрис:rУ8llШІІ 3СМеІІІоШIМtI дїмmwrl" IIIUUIIIН8 • орсащу 3CМCIIIoIDIX ДЇIWIDar. IIDIIIR" у noc:rillm: 
1IDJI11cryD1tI11I хмen.llоі дімнки, HIIДIUII18 дcDlDlli, НІ .иroтD8JICІIН8 ~і'l'lDі дoкyмcamцii.JlO офоpмт:wао nPI8DlIDpliC'rJ88lUII 
~ІИМІІ ........ 11 аар'uul'lШIМ і ФЬ'І'ІШІМ аСаСіаМ та .ІІСССІ .... змїІІ '" ріаи: ... IiроllllpCuoІ .ac:uoT pUJf' _с. . Орса.,..р • 
apнJIuac. ореІL/IY C'lpОIlDМ до 16.03.2016 року хмen.иу .дїJIII.acy IUIОIQСІО 1.2000 n .... &), •• аl(І1І. &.r811IlC88pnrPI�I.s-", 
1DТnalНl 6Уl&иикІв 3 D6УАОD.па-прll6уаОIl8ННМН nримlщеНII.МП та пiAJ!!.IНИИ п.рюllnм .... зпаsодlПloCll па poJI ЇlyЛIІІII о 
I.С_паnСllа та ВУЛllцl В. ЧОРІІО.DJIII 3 мlкрораІОII)' ІУ "IТЛОВОn р.Пон)' о мІсті ВРОО.РІІ Кur.a.кoT оlinaщ (иUDIIЇ -
1СІІСІІ •• Рк",). . ". 

Кa.ucIpoвlln ІIDМер 3СМCllloиоt PIIКlI 32 10600000:00:015:0549. 
і 06 'arm IIJIМdu 

1. В орсащу nepeдacn.С8 3СМСІІІоllа дillllUCD J8nII.IIOID MOqcao 1.2000 ra. 
3. на 3CМCIIWIiII діааиці 6yдi8Jli ,. cnopy •• iacyrнL • •. ." .' ',0 •• 

4. Зсмcuu.па дinaнa псрl:ДlCrloС8 8 DpClЩ)' 6С::І &удlaClllo ТІ ~pyд. • .- '. • • ~:. - -._. • 
5. Нapмm18 ... rpODlO'" оціна 3СМСІІІоноі ./IЇIUUUIН на пеРІОД 6удwaщnlD 3І1ДІІО ~may 2 'І'СХІІІ'ІКОІ ДOIC)'NCЩDIIIІ пра 

~111' 1р0ШО.У оці.1It)' 3СМCIIWIOі ДЇІІІІаІН &poupc.кora Mic.кora .Iддiny 3CМ~ PecJP~.1I& 2S.~8 JIЇН7.~ Я4-~13-
31311 СІІІІОіат. 20 І 335,00 tд.ic:ri QДJIA 'IНCDЧD 11'tlC'l1l 11'1UlQll'no а'lm) rpИlCll' ОО 1ID~к.. • ,. . І • ~ ._ • о о ,.. 

НopIll1НlI .. ІраШО" оці .... 3СМСІІ.иоі ДЇJ11н1a13 Дlml 3дСчі o6'ama • cacruayI1'IЩIаа 311дJ10 'иury 3 'IaJII'lllD1 дoкyмcamaii 
npo '!DPМl1llllty rpaaao.y оцінку ХМCJUoиоі ДЇJUIИІОІ1іpDIDрсІоllOrD MicuDra .1ддiJIy 3CМCIIIo~ P~ .І'!- ~-92:2001 раку.Н! 04-
Щ].:]fJ12 CIItIО.ICn 402 610,00 ('IcrrupIlC'l8.i 1Иcnі шlс:тсат СЇМДСС8Т) 1p118Cl' ОО кonll!!'tc.:: ..J - • о О. • '., __ 

.6. 3смс:п.ИD дiJw ..... ~ ~ • opeIr.ц)', не .~~ H~КI., ІЦО liIa.yn. a~ П. ~IIO'!IY 
IIItIapIlCllllНlO.· І. . • '.. " о .~ 

.. ()pcuдquCЦlt CI~ що 3IUI11D 3CМCIIWI8 .IIЇIW .... на MOМCНl' пllunlCDlп~ ЦМlї'О Дol'08Dpj ~I~мy 'I~~ • cip~ не о 
~ ІІС lIpoдllaa, не по~":'ыwlм c:nocoCiaM не .іАчуасеаlDo не 311CrU11C118o ПІД 3D6opDl~!D. (!рcurroм) !Н:,~yвac. C)'!'08Dn 

саару lIUWi ~ а ТDIID. ар. У orpcтix осіб ІІХ • м .... ~,i. за M~' Уарlliпll ІІС мвс. ~ .• ~K 1!е ~ itоащу 
.1Ор1lдИ'ІІІИХ 01:16 1ІС ."CCCIIL 3СМClllo1lа дinaпкa 3IIUOДJmOCII Y'C'IUII. noaidcna ap~мy:". •. 'II!DP~.ii ~ ~~'!:I 
1IPInt~~ OCOMIaaacm:n 06'~ орCIUII" аі ~ .~; ііа opawtl ~ни:и'ПІ 1I~~є." :~. :/:.,; о о.' : • 

. СтроItI1lД_." . -. . 
І. ЦCR Дora,i 10 110М до 16.03.2016 PDIC)' :І ДJnU niдmlC81 .. 18 IUoDrD доra.ору. ШС118 3IUa~11I C'IJIC!кy. діі 

~111 Дoroвopy OP~= C'IPD -'ІС 1180 nOНDIІІІСІОІІ nOra НІ ИOlИn C'lpок. У IUoDМУ раа ОРЕНДА! nOllВIClІ И~.nl:llll~С 
It~ 30 (1pIIJlUn1.) оlClUlClUllРШОС :: .:СІОІІ C1pDtcy .lPЇ au.ara Дora.op)' пиамо.о no.lдoмtml O~НДO~ЦJI. пра 1ІІЩlр 
..... nи nOra АЇІО " .... • 
п' 1- ПРIl3 .... сt.lI.И ОnСlсРр атр .... с :acpCIllU8ЇIC 'nраІО ... 
ра aHкoplIC1'llllft1 зеИeJILІІоі дlallllКИ КС 3. .. .... u ... M ,. .' • '. 

lІО"аllAСНtlll I&oraoopy ореllДи. 'о • . '. _ '. 
. OPl,ln. 11/І""'" ! . . .., О,, • • '. 
9.0рсаї..... . .. ; .. ......, на пері .... .cuдillOlЦ1W8 8ІШСІІІІоеа 0рсІ1дІрСМ У rpaШD81n ~OjPd • НІЩІОIIDII.'Un 

....... у - мата JII 3СМС111оlІУ _-'-1 - VI, • 50 піп І _ ...... __ 101.--') .; .. ......v; 
:-п apIТH". сумі 20 133 50 (дaaдiurn. 'nIC8'1 cro 11'11ДЦl1lo 11'11) rp'''1O аа ак ... Р ar. IUD .. ,- о.. . -І"'! _.-. 

ІUlIІОрМl1нallDі ~ О _1UI.8 МIІ1Іі 3В 3СМСІІІоНУ дlмlllC)' 3 ДmI 3I&Dосі a6'acra • ~ 
11--- 1р0ШD8DТ DIUII!D' ~01 ~35,0 !P"~ -r:::-...::; у ііі ...... і .. 02.67 (ЧО11tpllctll.Q ір"IО 67 коninOк ІІВ рlас. 

- ... - Opeatдapeм У rpDlUODln 4іОРМI • IIDWDIIL'DoНlR •• _ш ар ІІІ • ;1.- .001 •• _ • _:... ir_" r 
IIID eraltDltm. О І (' ) ._ .·UI нориmll.lDі rpaшо.оf оцl'lІСІl 402 610.00 IpIlIlC. ;ао - "'.tANl _4 ... Д 
25м ..... • IIУn. IUЯIІХ ОДІІО доеа,. ........... • .... ..'r • 11 . 

• v6o&WI РОІУ 1l11СО1UCDМ)' liро •• раааі міс.коі .IDІ .... саІІІІ арса_І матІ:" земen.иу.IWUI ку. • .... .. . .. , 
~ 
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'. 
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39. РО1ір.аlllll Дoraвop)' ОРl:lUUl31:мnі • OJUIОС:ТОрОИI'IоОМ)' noplUUC1.11onycacnoCII. 
УмаlОIO p01iplalll1l ш.оra Дoraaop)' • OJP.ocropalfllLOM)' порцку с: ИІ:.І'ІСОІ'ІІШ. ОРI:""'РС:" n 9, п.IО, n 11, 11 І] Пп 3 ІНс 

IIfKaplfc:тaIIH. ХМCn.llаі .aIn.111CI1 31 WnLO.IfM apIDIII"ClllUlМo 
40. Псрсхі.а ПрНІ 1IIII:IIam 11. арс:И.ІІОDlIIУ ХМCn.If)' .111n.111С)' .ІІа .IIpyrai особll. І 'піКОМ pcapra"i]IЦi. ЮРІWІЧІІО; lICCJбa. 

aPCll.llllp. ІІІ: с: ni.acnuaala .11/U13MiIU. )'ма. 060 pcniPW1f1l Даra.аруо • 
ВlIn""'IІЛІІІІI:ІІІІ апоplll J" ІІни,",ІІ.ІІ'" .60 IІ~ІІI1J1f!ЖІІ~ .UIlOll.II". дОІО80РУ 

41.31 1ІI:IIfIOIІDlШ. 160 Ifl:llanСЖІIС .lflCOlfllfll. Даra.ар1 crapalfl. IІI:Сyn. .i.ano.i.lllllbllic:n. .i.llno.i.llo ло 11KOllY тіа и..". 

ДoraloPY. • f' :0 о о о . 
420CТOpoll",I ... nOpyldlUlI зо6ОI'IDIIІІI., 311n .... c:n.c:( .... 11.ІІп08 ...... ыІстІ. •• КЩО 80"1 .ІІ0nе.ас, ща це порушеllll' CТUCICI J 

ІІС 1 ті ІІІІІН. ~.~ &;:;~.' . о'., 
:<1 nрикіllч~.1 nllJltIЖf:JI'" 

43.ЦсА Дaralip 111611p1С: "Inlllom пlс:м ПЇ.ІІІІIfСІIПfl craPOIlDI •• 'nІ Rora .llCPJlC8DІІОТ рсс:с:1рlШТ. 
ЦCR Дora.ip JlCllIlACIІО 'у .. cmIpLOX арlfм1wшкu. що MIIID'I'Io CW'DIO.Y ЮРIUllf"И1 СІ1ІІ1, CW'И 3 ІКIfХ 311IXCWlТ1oCl У ПР"lmНІПІ І 

1І0000рІуса !ipalD~tcanJ MtClolCOra 1I0000pian.llora акрУІ')' 1i8311р ном. 31 JUIPeCOЮ: КнТ.сьа 06n8c:n., ... ipa.aplI, 6ул. I/с:1іІІІСAllоЩ І 
6у ... 7, .ару",і - в OPClUUUIIIIWf, ,.,mn - • Орl:нааРІ, "mtcpтиR •• npnu.i, ... ІЯ арові. Rora .аер1КI."У JIC"'1IauilO·. І 
&РОІарсьІСОМУ .buUni Дcpaallora 3c:мCnblfora ІСаАаСІруо -І 

Hcaї.ll'OnlllMIf "ВCnIl.IМI • .IIOI'UDOPY С:: 
nn.н 160 схем. зсмcnьноі .aInIIUII'; _ 
IIIIADC1PDlldI м.н хмаа ••• аі .ІІі ..... 3 .iaa6pll1КClftflM 06MC8ICI" (o&nt .... ) 1 П .икорис:таllllі 'nІ IС1"ІІІОВn&:lIllХ 1eмen~1I111 

сср.Пyd.; о о , 

ІКТ ара IC1"It.Olllctllfl 11. мlсщс.ос:ІЇ 'D nOraдIRIПІІ :ІОВиіш.а.аТ масі 3СМCЛlolfоі .llїlt8Н1Ofi 
.кт ара псраІСССІОІІ • IfIrl'YPY 30lIIlain.oт Mcttci зсмст.иаі.abwacи. I.:!ij: 

'''V' ".' . . 
OPEНДO~BEЦЬ: 

S'ОВА'СЬХЛ МІСЬКА 'АДА киlвськоl 
ОIiЛАСП, 

J.actm.фIICll&1RниR ІІО.ІІ11 .llDlfIIМИ 'єдрпоу 26376375. 
lОр'IIUIЧИIIUIpCCI: Киї.сь .. o6nac:n. .... !іра.аРIf, 

"~ 

,. 
O.~: 

ТОВАРИcrво] О&МЕЖЕНОЮ 
B1ДDOBIДA.JJLBlcrIO .. єв.о&уд.&РОВА ..... 
(i.aamlфiIaщiJIниR ІСОА 3561201 О), 'ОРIUUI'llІІ осо6а 11 
1IIICOtfO.llDlC11l0M УкрІЇШ', ЮРИ.IIIfЧИI I.ІІрсс.: 07400, 

КІ.ї.с ... о&л.C'no. м.іро.аРII •• ,л.КРlсо.с.коrо. буд.!. 
mдписи СТО'ІН 

• особі 
АВРАМЕНКО 

• І 
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ВасtOР. ОnеКС8.I.ІІР ІСІ -
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УКРД!НД 111 UKRAINE 
ДОГОВІР ЗЕМЛІ 

" '. 
Мi~".o 6POI",,1I KllrlC'ItOr 06л"сmi 

..: ДІ""",,,,, "'Ot:IrWO IJlDtrIIRO "11 IfIIICI"'IDt:UfIRO pOlf1, '. 

ОРСИАОА.~еq,,: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Кlllвськоl ОIiЛАCn, IOpIIIII .... ~ оса6а' :аа JIIIDII~ImI~M 
y.,.uDl. tAeamlФlaцlRI.IIR код :ІІІ ДІІШІN" сдрпоу 16376375, 1Ор11Jl11Ч118 upcc:a: КІІівс." aCin. М &ровар ... В)'JI.гlll"llріlta, 15'. 
аСаОІ AНДfЄЄВA BA~ ОlШКСАНДРОВИ~, 'КlCА Idс ~a пiдcтuі ДOlipellam, ПОС8ЇJ1ЧCSI~1 і 1.072007 раку JII р.Н! ІПО 
IІ.М.&1111р nplllm ..... I.DТDPlycaM IipaolpclolCOro MIClolCOro "DТDpIDllIoIlOro oкpyry, :І OJIIIOro баку, та ." • 

ОРСІ_ ТОВАРIIСТВО ] ОJiМЕЖЕIIОIО ВЩПОВlдAJlЬШcrю ссЄВI'ОІіУд-IiI'ОВАРIІ» ('IJICКIНФfIClU&iRIП.n ІСОД _ 

35611010). roрlUU'ЧIID осоБІ. 11 :lIICOIfDдDnC'nOM Украіllи, ЮРIІДIІЧllа адреСІ!: 01400, Kllil~ 06nlcn., ",&РОІІ';ІІ, 
8,a.acplcolcloкara, 6ya.I~, (ClfДOQТbO пра .держаl"), РССС1рацїю ЮРllДllЧноі осо611 серіі АОО НJ 094643, ........ е дер ....... '" 
pca:tPl1DPOM .IIICOIIICOMY &p08lpClolCoi "IСIоICOІ рц.. K"i8Cloкai області К)'3I1СЦО.11N В.О., ДIТD прове.і.... держа.Каї 
peccrplЦlї 25.12.2007 раку но .. ер 1ІПlfСУ про Аержаlll)' РСССТРlціlD 1 35S 1020000 002631), • особі mrpcaapa Аарамса.1CD 
Ві". МІ_Ї81"1, :lIРСССТРОI.I.оі :11 адресОID: КиіlС:"" обlllc:n., "'.&РОllРIІ, l)'л.КРІСОІС"IСОro, Сіуа.2, rypтa8IП'DКо ... діс "1 
alam8i C1'l1')'1Y тов "~РО&УД-&РОВАРИ"', :llpca:тpOlaHOro дер"',,,,,,, РССС1р.тором аиICOllIСО"), &pal~pC.ICD'i:,.,ic".1 І 
РІІІІ КИТІСlокаі oCin.m KY:SHCQ08I1M В.О., да18 ПРОlc:дc:lll.. держа8ноі реССТРІQlї 25.12.2007 1І0"ер 3IПIІС)' 
1355~~20DO0002631, 3 дpyroro CiOIC)', P130,., iMeнOlaнi cтapollll, . • " 

• 
""'~"UlI~ "",..,.",ptIIJ.IIlIIIIIJlDliil """'~~:ІІ""'U.С8ІЙ.lІІІІІІрІІ1моflJlftliiluulenlll'" , "'yaa.u J trplUlllt:fIМII '4ІІIЙ"'1IltI JIIItIIIf""""'" 11(t11'«JIIIIIINNII yllllllAlllllil 1"""11 1IpUO'IIII' .'. '. 

fJoIcpaf .. J .IIМINIUIU"'lfIIJlJiartxml """"111"), YIUUIIIII 1(0; "'''",.1I8ItC 
П""I!ІІІДtRtИору 

І. OpcндaДUCQlo :lrUu,o J ріwСш.... Iipalapc:lolCDЇ міCloКОЇ pllдН Кні.СlоlCDі aCinа аід 21 .тcnaПJ 2008 раку J(! 65Q.З3.QS 
.,І1ро 1ІрII1UIКСИl" ПР'" 1COp1lcty8...... :SC:МCllloНИМIІ АЇМНlCllNи, иaдalm. • ОРСІЩУ XNC/IIoИІІХ дiIumcпr, HIUIIIIII8 У, nocnАие 
IIDpIIСІ1ІІІІIІІ хмст.ноі _Н"І, И1UUII"f8 да38ОАіl НІ lиrcnvanc:lUf8 тexнfomDi доІС)'МСН1'ІЩІl jJo офармпааао пр .. ICDP"cty8IН'" 
XllCll!'IІІIМИ AЇIUIН1aIмII IОРЦДІIЧНlfN і фЬИЧlllfМ ос:обам та ІИСССІІІІІІ JМiи до рішCНlo &paaapcuoї .ncuoi puн" 'І8ІІІІ1:0 а Qpcидap 
npнI!мac. орс:ІЩ)' стРОКОМ АО 16.032016 року ХИelllo")' ДЇllllIІХ)' nnО_СIа 2,1000 1'1І ДІІв будf.U81С1'118 8IR'Л ••• ro КОlfnnСКСУ 3 
....... пр"6УД08ll.1ІІ1ІІ.1 прu ... ЇщСнlІ .... П П пi/DСМИНІІ паркіВ".I, ва 311UQДlrn.aa ІІа тcpuтapli' 5 .. IкpОР •• "IІУ tv 
1IIIТAIIIOrD РІІІІІ)' па аулицl Кuiвc:.кllI • lIim іРО.lР" Кнівс.каї оlnас:ті, (lCIUUIIIі - Jc .. cn,,1 .. АЇМнкв). \ • • 

КuaC1pOllrR номер ХМСІІІІної •• 00131 10600СЮ0:ОО:063:0321. 
М'ocm ормtJu 

2. В ореицу ncpeдaaw:llзсмcm.на ДЇМК118 :JUDllIoНOIO nnoщetD 2,7000 ra. 
3. на xмCIIIdIiJI ДWUЦi Сіудіani та спору ...... iдcymi. • 

• 4. Зcмem.кa..дinaпa I1CpCIUIcnca • operщy 6а б)'діlClllo та c:napyДo " , ;. • 
. s. Нap.ama.нa rpaшова cпdllа 3СМСІІІоноі діаНIСІ' на період 6удівницru :srUuю 8ImrrY :І ~'IIIOЇ ...,..cmi&uї про 

.... 1tI1ІЙу rpoaro.у oцilltcy 3CМClWloi дinutcн lipa .. pcwcara мiClolDro .iддiny зсмм.IUIX ресурсіl віА 25.02.2001 року .м 04-31t1-
3IJ09 ~~ 473 378,00 (чcmrpllC'nl cillдCCllТ 'Ір" 1ІІС11orf 1РИImI C:iМACCn' вісім) ІрIf8ClA ОО.lIDПіnах." : "І: : • _ ;=-- :-: •• 
~ ... rpашоа оці .... 3CMClWlOi ДЇІІаИІаІ :І дlml .... і об'ama в ~~IO :II'UUIO .~.! __ 'ІІІОІ ДO&yМcsnald'i 

ара IIOpМamвмy I'pDDIOI)' сщіНlC)' 3СМСІІІоИої ДiIWnCН &po"pc:lolCDra мfCloICDПJ ваддІІІУ хмClWllllt рссурCl. І" 25.0Ц008 раку .м 04- • 
3113-3/]08 craнoalт. 946 7Я ОО (Iu:в'JItC01' с:ораК шicn. ШСА dмarr п'ад,сс.;. сі .. ) rP.8CIfIo ОО IІОІІіІах. : .'- ...". .1: 

.... " 3ёМса.'на дimu-Ц ... ncp~ І арсицу, не мас arд~ .. що ... ncpt!!Ш"'дPnl її еф~ 
I""JIIIFIIiaiю.' , .:і. • '.:, •• '. • 1 I~', • 

~aц. саідчіm., що :І""'" 3СМеІІІоИl ДiIIIUUra на .,cuieнr ПЇДрIIC8llНa QiOrD Дoroaopy иhIDмy '~OМY в ~J!..crщy ~ 
....... ІІС ........ нс ПoдD(Ї08IНD, ыwIN способам кс lідчу8І:нІ. ІІІ: ~ nIA:aaCiOPOIIOID (apc:arroм) не nepeCiуам; ~ДOIOro 
i!IfoPJ'~ Неї, а Т8IIDIК ПР" У -rpcrix осіб 8ІС ....... 'І8ІС і 31 ~!' YIlp8J-Ш1 не ..... 8ІС IНCCDK. ~.~ фоlf4Y 
~1Iat осіб не ВIICCCIIL 3СМСІІІІІІІ ДЇМНICI :sиuoдJm.C8 У cmuai, nOlmcno ПРIUlmfOt.Iy ..,.. .НIIDpI'~ П. ~ цuu.aal'" • 
~Ii. . -. .~.~.: .0' '!:І' У' 

• • 7.1н1llllX ОСОCinивocren 06'аа:. ope.UUfo аї "Ш8f1Io вnmпrYm на.ре._ .W,OCIIIIII ucмac. ••• '. "- : • 

-. 

CIIfPtnt tJll ДfJltIlОру • • • ~ • 
• 8. ЦеІІ Дoroaip )'lCllJДClfO C'rpOICD" до 16.03.1016 PDIC)' 3 дmc nJдnjlС8111111 ЦІоОПJ Дoroaopy. Піс:м JUII&'ICIII18 C1JJ08Y.1,Dl • 
~ AOrDlOpy ОРЕНДАР .. ає CllUICIlC ПРUО noнoanCIIIa. Dora на НOIHCI С1РОІСО У QIOOIOI)' раl ОРЕНДАР nOlllИCН НCll~~ 
H~ 30 (1pIUlQm,) IClUlc:lQUlplUfX:r1 до 38ІСЇll'lеаna Clpоку тї ЦIaOf'O ДOl'OllОРУ IUICltМo.a ПОlfдaМlm. OPEНд~ЦR IJRO IUlltfIP 
nPQaaIllmf Raro діlO. ' • : '. 1_ 
ааа ПРІІ BUICOPUC1'luui зсмenLIlО'l д1n811К11 ас 38 qlnLIDIIM npU:lII ... e.II .... ope.tд:lp пр .... с aCPC.--:,IС npIIO І'. • 

ІІ8ІІ11І118 доroDOр; орса..... І t • • ,. , . 
• . Орев'"" м",,", . ':';'. .' 
9 OpeaW18 ., • 'од СіудіlllIlЩ'rllllllOCtmo.:. OpelClUlpeN )' rpОШО.IСІ форМІ В иаціаllUlоlUn 

~ '"іш, І ~7 ,;з;r:o~сороll)' :::к;:.. И::lm 'IJIIfДIUIDt Сім) rp.18c:ra. 80 каniRок на .pilf, .. С18ІІО8ІІ11О .\O~) j 

I~I .' , ~ 8 оо apCl(Дlfl anlП8 :sa ЗСМCn"НУ дul8Нкy 3 дак ."ЧІ об'аста. І 
~ ІД IIОрМll'nllиоі rpoWD80Ї OЦЇIIICI' 4.73 37, rpllDer... нlВ • УараіflН • сумі 946,76 (дa'narr 'cdpoi wicn) r 
'PJ1Icrq, 76~~n тса f?PertД8ЇJCN )' rpОШоОIII~ ФОР~~~ІХ~~:::""~ віА HOPМ81lIl.fOi rpoara8oI оціШnI 946757,~ 
nкr..... -о.. ак 118 РІК0 що C'I'IUfoO'm. , ,мул. _.. - - RIImI 
Аіа-;;. :lriatlO до8ЇДІаl 1(.-45 від 25.022008 раку 11fICDI'IDМY &pOB8pc1t1CDi иfauoі PI.IU1 про аlDlIІЧCIfМ ОРClUUlO' . :ІІІ 3CМC:nIo~I)' ! 
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• • 40. Псрехід ~p .. a МІСllОсті ІІа OPCllAoaallY :lСМCnІоНУ дUualllСУ ДО APyroї особll, І 13КОJlf рсорrallізаціl ЮРIЦIІЧltоі ОСОБИ 
, МAllрlllС С niдcтuolO МІ змін .. умо. 160 ршіраlНl1І ДоroвоРУ. • 
"IIJIC BitJno.ltJlUI6Hlenl6 сторІ" 3" не •• ІСО"""''' ,,60 ""'IUI~"e '.ІСО"""'" ДtUО.ОРl 

41.3а IlcallKOllIIIIHI а60 1ІС1IМCЖlIС allКOlllIIlН1 ДоroвоРУ СТОРОІШ Hccyn. 8iMOBiДМIolliCТL BiAn08iДllo до ]aHOlty ТІ UIoOta 

доro80РУ· 
42.CraРОИI,IКІ порушиnа з060а'I3ІIІІIІ, ?вinЬНІСІ1оСІІ від BЇJU1oBiдanIolloc:ri, ІКЩО BOll8 ДОВедС, що ЦС ПОР)ШСІІНІ CJ1nOCI 

ІІІ! :І ті UШІІІ. , ' 
І,' .! Прuld"че.1 положе",,, 

43.цcn Доroі.j~:~.бllрас '!1I11110m Пі~ піМIІС8I1Н1 СТОРОРВМIl13 noro державної РСЄС1рашї. , 
Цсп Доroвір yкnїдeHO У ЧОТИРIoOХ ПРJlМIР'1ІІ1U1X, що МDJО'По QДlJBKOBY 10РІIJIИЧІІУ СІШУ, ОДIIIІ :І ІКlIХ :lIIIIXCWm.c:1 у ПРIlImI'" 

1І0000ріуса IiPOBBPCЬКOro MicLКOro IloтвpiMIoHOrD oкpyry IiОIIР Н.М. за ааресоlO: КИЇВСLКІ 06nаCТL, м.БроваРII, б)л. НС1ІЛCЖItOCIi 
буДе 7, дpymn - І ОРСIIДOД8D1UI, -rpcтїn - І 0PCIIДDPI, чствcpnlR - 8 opraJ.i, 'КSIA провів Аоro держа.ну pcmpaWIO ~ 
liроаарському aiuini ДcpжaInIОro 3er.cCnIoHOrD Кa1uIc:тpy. І 

НсвїД'СМНIIМIІ ЧIШl1I11ВМИ ADro.opy с І, 
маll або схем. :sc:МCnIoHoi дUuallКlCi • ~ 
1CItДDCТp0811A МUI _Cnloноі дlмН1О1 з вlдобрarc:ИIIІМ 06масс:нь (о6nlЖCНlo) у її lІIКОРIІІ:l1ІlІІlі 13 .ctaНОВЛClIIIХ ]СМCnLИIІІ 

cepBi'l)'l'iB: • •• • _. _ • 
alCl' про IcтalloanCНlI1 на МІсцевоСТІ 1D ПОroдJ«CНl1І :l08ШWI.1оО1 ,.сасl зсмem.ИОI дUUllllOl: 
alCl' про nepcllCCI!IlII1 І Натуру :lО8ніШIlIоОЇ MCJ«Ї :lCМcnloИОЇ рики 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ; ;-;: 
рм.Ь.mu сторін , ' І 
І :,. ;. ОРЕНДАР: 

ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА P~ Х}llвсьхоІ 
ОJШAСП, 

ТОВЛJIвcrво] ОБМЕЖЕНОЮ . 

іАСlmIФі.шWRНIlП код 3. ДlНIIМН єдрпоу 26376375, 
IОРIIАН'ІИВ IIД)JCCI: Кstї8cьa 06n.CТL, м.liроваРIІ, 

15 

.. 

вIдповIдAJlыптІоo ссЄВРОІіУД-ІіРОВАРIЬ, 
(ЇДСІrmфbcaцiЯниR код 356120 І О), ІОРІ.И. ас:а6. JI 

3DКOlloдllllC1llOМ Украіllll, IОРНДlI"НВ вдрсС8: 07400, 
Кllі8Сloка 06.,aCТL, м,IiР08ВРН, 6у • .І1 

mдnиси СТОРІН 
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ADn.lp .РСССІРВ,ааIIВ D KIIT.C~lCln pcriDIIMIoIIII фlлrrДСI"I~IIIDn 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

••• БроваРl1 

• Броварська "11~ькa РЦа 11 .ilЗ .. ~IНJ!Il?jJ.a.ll'l· 20P~p. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ. 6~oBapc~КD al~CIoKa рааа, в осоБІ заступншса міського ГОnОВl1 АifjфEtоа ВаСllnЯ 
QлеКCJJllаРОВIIЧ •• що alE на ПlаCnВI 3аКОІl)' УкраїllIf "Про місцсве caaloBpRдYBaHНJI в УкраЇІІі" JIOBipellOcтi 
ІІА 20.06.2007 року N!2-53/5 І 5 з одного боку, та 
ОРЕНДАР: To~.pllc:тa~ з .0баlnCC11010 оlдповlдаnы�lmоo «КіТ - iIIOeC1», ЮРlfJUlЧна адреса: "1.БроваРII, 
I)'JI.ВОIC:JlIJIIoна,4 mеlrrllФlкаЦlRНlfR код 32128998 (свідоцтво про аержавll)' peєcтpaцilO ЮРlfJUlЧНОЇ особll від 
30 аереСllА 2002 року за 161 355 120 0000 000836) в особі 4Ііректора Трощенко ОnЬПllв.rrіВIIІІ,IІКВдіє на 
пlдC1DВі CТl1УІУ зареєстрованого B~IKOHKOMOM Броварської "Ііської РадІl olд 30 вереСllЯ 2002 року за 162662, 
J dPJ'iDI cпlOPOIIU, yкnвn" цеА ДОГОВІР про наСТУПIІС: 

1. ПредJ\IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННІ сесії ~pOBapCЬKOЇ "Ііської РадІl КІІЇВСЬКОЇ області 
ІІА 23.08.2007 року .Ni428-26-05 та від 25.10.2007 року .NI!483-28-05 нааає, а ОРЕНДАР ПРllАаrає в строкове 
матне КОРПСТУВВННІІ земепьну ДЇnIlHКY 1UJ0щею О,0764га в тому чиспі: О,0410га IUUI обcnyговуваllНJI 
roсподаРСЬКОГО блоку та О,0354га ДllIІ обcnyговуванНJI проiзJly до З83наченого ГОСПОlUlрського блоку - зе"ші 
абмеженоro використано - KoplIcтyвaНIUI проїзаом ДllIІ 8АТ «ПДБП-2» по вуn.м.л.~llовоr,I8-6 о 
il.&pOBapll. Зriдно з маном зе"шеКОРllстуванНJI, що є невід'ЄАІНОЮ частиною ЦЬОГО Договору та JIOBiaкl1 
IllдІНОі&роварським міСЬКIІМ BiдaїnOM земепьних ресурсів віа 02.11.2007 року за.N!04-3/13-3/1479 та зе"lепьно
lІДІС1ровоі документації Броварського міськоro віааiny земепьних ресурсів WI земепьна дїJUlHКВ PIIX)'Є'I'ЬCII в 
:ser.wx жптnовоі забудови в J\lежах Броварської міської РШІ. • 

2. Об'єкт ореНД0 

2.1.8 ореН4У передаЄТЬСllземепьна діnянквзаranьною nnощею o,~764гa. • 
2.2.На земепьній дімнці розміщені об'єкти Hep~OMOГO M~a. ІІКІ ~IIJUD01'IoCII ВnВСНICnO o~elUUlplI. • • 
2.3.HopMmfВHa I1JomoBa оцінкв земепьної аlJlllНКИ ЗПJ!НО ДОВI4І11 &poBapcLKoro МІСЬКОГО Вlдaшу 

:scм_1DIX ресурсів від 02.11.2007 року за Н!!04-3/13-3/1478 станОВIІТЬ: 
- 138 921 (сто ТPII4QRТlo вісім ТlIСЯЧ аев'ЯТСОТ авuЦlП'lo oal1aJ I1J11В~: _ 

2.5. Земепьна дimlнкв. яка передаєтьСІІ в оренау, не має 'І'ІІКІІХ HeJIOnlКlB, що J\rОЖ)'1Ь пере1l1К04lml 11 

сфеrrивному викориCТllННlO. • • 
2.5. ПРllзміні ( реорraнiзВЦJЇ) ОРЕНДАРЯ Доroвір opelfJUl не зберU'8Є ЧИННІСТЬ. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Доroвір укпвдено на 5 (п'ять) РОків, терміном до 23.08.2012 року. П!CJIII закінчеНIUI строку доz:oв~ру 
ОРЕНДАР має перевunrе право поновnеНIUI йоro на HOBНn строк. У цьому р831 ОРЕНДАР ПОВllНен не Пl3Нlше 
ньк зІ 2 мІсяцІ до закінчено строку 41Ї aOr:oBOPY повідО~flml шlс .... ОвО ОРЕНДОДАВЦЯ про нааlір 
IIpoдoanml ЙОГО дію. ПРІІ BIIKOPIICТIIHIII зе"I~ыlІ� дlnЯllКlI не за цinьoBllal ПРIDпачеllняаl ОРЕНДАР 
ВТрачає перев .... lе право 11. ПОllоanеНllП аоroвору opelfJUl• 

4. Орепдпа пnата 

4.1 РіЧІІа ОрСI14II. пnата СТІІIIОВIIТЬ 1 % від IlopalaTllBlloI rpowoBoI o~IIIКlI І cкnцaє: 
- 1 389,21 ( oall. 11IСПЧ. тpllCТII вlсl~f4еспт аев'ять ) IpllВeнь 21 КОПIRка; • 

4.2 Об • r lUJаТ11 за зе"lепыіi дїnIlHКlI дер_авної або KO~l)'нanЬHOЇ ВnВClloCТI 
3ldRcНto' ЧllспеННIІ РОЗМІРУ OinPeН4110 II3НllченНJI та коефіцієнтів інаексаціі, Вll3нв .. еНIIХ законоаавством. 

єn.cв з урахуванням їх Ц ЬОВОГО пр • 6 . 
:sa Зl1'lеРд1КеНИМII Кабінетом Міністрів УкраїНИ фОР~lааlll, ЩО заПОВЮОJOТЬСR ПI4 час YКnВ4ВННJI а о З"ІІІІІІ )'roIОВ 
Aorolopy opeН411 чи проаовхсенНJI Roro діїі R lІТІ1І plwellllR від 23 08.2007 ро"" щоаllсвчно 

4.3 Opelf4 СН ПОЧllllаlО'111 з allH Прll 11 • • • .1 
рІВІІІІ'" • на мата OIIOCIIТЬ Х апlв Ilac:rynllllX за OCТIIllllial калеlQlаРllllаl allUI звtПlоro 
( 11 чаencааlll протвroаl 30 каnСIЩВРlll1 , УДК У КIIIвС:ЬкіВ обпастІ al. КllЕВа МФО 821018 
~oaaткoBOra) аllенця wnяхоаl nepepaXYBallllH Ila.z:.~oK аСllфlкацir 13050500 _ opelf4a зеаrnl. 

23571923 plр 33210812700005 - Броварське B~... 04 ~нaнoї ПJШТ11 офор~ШІІЄТЬСІІ віапОDWIIIМIII1IC'rDJ\III. 
4.4. Передача про.цукЦlї та HIUUIНIUI поcnyr в рахунок ор '" 
4.5. Розаllр Opelf4HOr пnа111 переГnll4аєrься У разІ: ОМ' 

• 4.5.1. змію. У"ОВ roСПОlUlРIОDаННJI, передбачеНІ!" аОГО: цін тарифів З~lіЮI коефіцієнтів iнael\-Caцiї, 
4.5.2. зміни розмірів земепьноro податку, ПШJшще , , 

'Іl3l1ачeнJlХ ЗВКОНО4ВDСТВОМі 



4.5.3. І іНШl1Х 811nlUUC8X, перед6аЧI:НIIХ :ШКОJІОМ; 
4.5.4. У РDЗі IIe811ccelll0l орендної маПІ У СТРОК'І, Вllзначеllі ЦІІМ доroВОРОМ, пеШI нараховуcn.СIІ на СУ"У 

nOAaТКODoro борry (DКnIОЧlroЧIS суму WТPlфllllХ caIIКUЇn 3D іх ННВllості) із розра."УIІІСУ 120 відсотків ріЧlQ1І 
обnіКОDоі С'І1ІIКII HBцiOHвnltllOro баlllСУ YКPIЇIIII, діro"оі на деtl" DllНllкнення такого подаТКОВОГО боргу або ІІІ 
ДСIIIо Аоro (Roro чаСТIIНII) поrвшеlПIR, ЗВnI:ЖJfО від ТОГО, яка з веJJIIЧIШ таКІІХ стаВОК Є біЛЬWОIО, ЗВ КОЖИ", 
кanеlШВРНllR AOIIIo ПРОСТРОЧСIIIOl У Аоro спnаті. 

5.5.5. ОРСIЩlIІ lUIата СПРDIUIКЄТLCJI також і У випадках. JlКЩО ОРЕНДАР З поваЖНIІХ ПР"'ІІ'" ТlІмчасова 1ft 
BIIKOPIICТOBYI: ЗСММIоIIУ діпкнку ЗІ ШІМ ДоroворОМ. 

S. YJ\IOBII BIIKOPIICТOIIIIR ЗСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛRllКl1 

5.1. ЗемелЬІІа ДШІІІІКВ ПI:РI:АІІЄТItCJI в ореНдУ МЯ обcnyroВУВВIІНJI rocnoдapc"KOГO бло,,"у; 
5.2. ЦілЬОВО прIDнІчснIulзl:мелы�оїї дinяtlКl1 - землі ЖllТлової заБУДОВIІ. І 
s.з. ОРЕНДАР ІІІ: має права без оформлеllНJI У встаllовлеllОМУ заКОIІОдавCТRОt.l ПОРJlДКУ зміfПОВDп l 

цinЬOBe ПРIDlllчеlllUl земелloНОЇ ДШJlIIКII. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ псредочі ЗСМСЛЬІІОЇ діЛЯllКl1 ВОРСІІДУ 

6.1. ПерCJU1ЧІ земельної ділянкаl в оренду здіПСНIОЄТloСJl без розроблення проекту ті відведеШIJl. 
6.2.Інші YlIОВII переADчі земел .. tlої ділЯllКlI в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРllnМUI 

оренцу земельну дinRHКY вin.11)' від БУДЬ-JlКIIХ маІіІlОВІІХ прав і претензіП третіх осіб, про ІІКІІХ в MOMCвr 
УКnВДlUlНЯ Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не могли знати. l 

6.3. Переда"а земenьної ділянкаl ОРЕНДАРЮ здіПснюється піcnя державної реєстрації UIooro Доroвору І 
за DJn'OM ПРllnМDНIUI- передачі. 
6.4. ІІа O~IIOBi ст.25 3aКOllY УКРn"I" "Про OPClIДY З8ші" від 06.IО.1998р .N9lбl-ХIVОРСIIJIВ'7 

П'RТlIAЇШПIІR &n'pOK пlеля держаВ'IОТ реєстраціі ДОГОВОРУ ореНДІ' зеl\lелы�отT дinЯIІКІI держаВllоt .60 
кoa'YHDJlIolloT вnac'lom зобов'язаJfIIR IlaдaТlI копl.о ДОГОВОРУ відПОВЇДllОМУ oprallY AeYdCDBIIO' подаТh'ОlаІ 
елуас6ll. 

7. УМОВ0 повервеппя земсльвоі ділЯВКlI 

7.1. Шсм приnиненВJI да' Доroвору ОРЕНДАР nOBeptDe ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дїIIIIHIC)' У стані, ІІІ 
гіршому порівН8НО З ТlDI, У якому він одержав її в оренду. . 

ОРВНДОДАВЕЦЬ у разі погіршеННJI КОРІІСНИХ властивостеЯ орендованої земen"ноі дin'ИКlI, пов'l3lU111J 
із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі. визначеному сторон.ш. Якщо СТОРОН.ІІІ не 
дОСJlГНУТО згоди про розмір відшкодування збиrкiв, Спір розв'ИУЄТloСЯ У судовому порндку. 

7.2.3діЯснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ ВIIтpВТИ на поліпшення opeкдoBatloi земе»иot 
дimnua .. які ИОМOЖnIШО BiдoкpeМlIТН без заподіяННІ шкоди ціП дinянці. не niдnmuoTЬ відшКО4)'lанfПQ. 

7.3. ПonіnшеlUUl стану земeJIioНОУ дwнки. проведені ОРЕНДАРЕМ за Пllс .. r.rовою ,~~~~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не nїДlUU'lllOТlo відшкодуваННІО. Умови, оБC:ЯnI і строки вїдшкодyDВНИІІ Op~· 
ВJnpат за проведені ним пonіпшення стану земeJIioНОУ ділянки ВИЗНВЧВlOТioСJI окремою yroAolO сторін. 

7.4. ОРЕНДАР має прно на відшкодуваННJI збlmciв, заподіяних унаспідок иеВllКоиаllНІІ opcIOIoJIIIlIC~ 
зобов'язань, передбачених IUIМ AOroBOpOM. 

3611Т1CDalll вважаються: • 
7.5. фвmlЧlU втраТІ" яких ОРЕНДАР зазнав у зв'ику з невикоНDННJIМ або нонanежНIВI BIII"OIl~ .... r ~ 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВllтpаТII, які ОРЕНДАР здіАСНl1D або повинен здіПСНlrrl1 JIJUI BiJIII08llC 
eвoro порушеного ПРНIІі 

7.6. ,цoxoдJlo Jlкі ОРЕНДАР міг бll реan.IIО oтpllМIТlI в разі нanежllОro виконаНllJI ОРЕНДОДАВЦЕМ YJlOI 
~гo~~ . 

7.7. Розмір фапичшrx BIIТpDТ ОРЕНДАРЯ ВИ3llaчаЄТloСJlllа підставі ДOкyalOНТllJlloHO ПiJrrвОР~'СИ1IХ""-

8. 06мсжеllВЯ (о6ТRЖСIПIЯ) ЩОДО ВОКОРІІСТООВВ 
зеl\lслы�оіi ділЯВКlI 

про~·l. на орендовІІІІ)' зеМCn.I'У дiтJIIКY BCТlUloaneHO обмеження пnощеlO О 0354га ДI1JI ОБCnyro'~ 
др З13111чеllОro roСПОДВРСloкоro 6nоку - kОРШ:1уваННJI проїздоr.1 мя ВАТ ccriдsП-2»; 

9.111ші право та 060В'ЯЗКlІ сторіІІ 
~PВНДOдAВEЦЬ ra ч.,.СJIIo ~ 

",:S~~DИDІО (Іреurrcщ) PlUl1yt, що :seMCnLHa ділянка є у noгo влаС1l0сті нікому іншо"У 110 від 1-o....d)· 
u ...... :rи ,. і ,заCТUоrо не Пf!nеб'У • і • ділвнJ)' в Р-' 
~ IIUI Dpaвв. ВII3III"е і -.. ввє І В Н "Іає заКОНІІі повноважоННJI передаваТlI IUO 

'" . н IU"" договором • 
......... -



9.I.Права ОРЕНДОДАВЦЯ: 

9.1.1 nepeDipml цїnЬOBe ВIIКОРIIСТ8ННJlЗСМел ". 
9.1.2. достроково розірвати цеВ Догові ЬНОIДIЛJlНkll; 

Договоро .. ; р у ВIIПадках, передбачеНl1Х ЧІІІІНІІ.' законодавство., та ЦI~' 

9.1З. з •• іПIIТ.1 розмір opellllllOЇ мап, у ВІІП 
ОДНОСТОРО"НЬОМУ ПОРJlДК)' без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ. адках, передбачеНl1Х ЧІІІІІІ.В' заКОIlОДВВCТDОМ, в ТО.І)' ЧI.cnі в 

9.1.4. в .... аraп, від ОРЕНДАРЯ cBoЄIlacHo'ro • 
91.5 ВI ... araПI від ОРЕНДАРЯ • внесеlfllЯ ореНДНОI маПІ; 
• '. ВIДШКОllУВIШНJI су.IИ орендно· IiPODВPCЬKoi Мlськоі PUII про HDlIDHНJI В opellдY зсмел і' ! маПІ з часу ПРІІRНJПТJI рішеНIЬІ сесіі 

9.2. Обов'Я3КII ОРЕНДОДАВЦЯ: ЬІІО ДIЛЯНКlllIО ПIДnIICDIIНJI цього Договору; 

9.2.1. передавати земcnьну дinвHКY по aК'l)'. 
9.3. Права ОРЕНДАРЯ: 
9.3.1. ОТРllМаПI по aК'l)' земельну lIЇnJlHКY у КОРИС1)'ваНIIJI' 
9.3.2. nOllOВnIODaTlt договір після закіllЧеННJI строку Я іі зо60В'ПlНЬ на ПРOТJl3і терміІІ)' ореНДІІ. ого ДІ в разі BiacynlOcтi претеll3іR. щодо 
9.4. Обов'R3КII ОРЕНДАРЯ: 
9.4.1.нвдаваПI ОРЕНДОДАВЦlО МОЖJIІІ • 'П .цiJUIНКП; ВІСТЬ 3.111 СlІІоваПI контроль за BIIKOPIICТDHНJI.I цієї земелы�оіi 

9.4.2.BIIКOPllnOBYB8Т1I зеl\lелы�уy ДЇnBIIКY ЗD цілЬОDlll\1 ПРII:IІІDчеIIIIНI\I; 
9.4.3. своєчасно сrшачувапt opeНllll)' ма1У; 
9.4.4. H~ допускати хімічного ЧИ будь-якого іншого забруднеННJI зеМЛJl; 
9.4.5. ~~аПI П в напежному санітарному стані; 
9.4.6. nl~ ЗВК1нченНJI терміІІ)' діі Договору оренди повернynl земельну дinвнкy ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

lllUleЖНому СТВНІ ПО акту. 

10. Рпзпк ВППDДКОВОГО звищеВl1И або пошкоджеllВR 
об'єкта оренди чв ііого чаCТIDIl1 

10.1. РИЗltК випадкового зннщеННJI або пошкоджена об'єкта ореНДІІ чи Яого чаCn1Нl1 несе ОРЕНДАР. 

11. Зміни умов договору і приппвеНl1И ЙОГО діі 

11.1. Зміна умов Договору здіЯСНlOloтr.cJl У nнсь.,овіЯ формі за Взаємною згодою сторін. 
Уразі недОCJlПlеННllЗГОДИ щодо зміни умов договору спір розв'пyкm.ся у СУДОВОМУ поprдкy. 

11.2. ДіІ договору OPIIOIIIIRIOТLCR У рвзl: . 
11.2.1.закінченна ctpoJCy. на JlКНЯ Яоro буnо yкnвдeHO; 
11.2.2.придбанНJI ОРЕНДАРЕМ земельноі дinJlHКlI У впасність; , 
11.2.3. примусовоro відчужеННJI зе.,ельноі дinRнки 3 МOnlВів суспinЬНОі необхідності відповідно 12 

п.1473е.le.nьиоro коцексу УкрвіНIІі . 
11.2.4. Договір прИПННІІЄТЬСЯ також в інших ВІIПDДКІХ. передбачених законом. 
11.3. ДІІ договору OPIIOIIIIRIOТЬCН WЛПХОI\' Boro розlРОВllllR за: 
11.3.1. взаємною зroДОЮ сторін; " 
11.3.2. рішеННJIМ суду відповідно до ЧНIІНОrO законодавства YкpaiНlI. 
11.4. РозірвВННJI Доroвору в односторонньому порядку доnyсквЄТloCll; 
УМОВОЮ розірвВННJI Доroвору в односторонньому порядкує HeBllКOHВННJI ОРЕНДАРЕМ 0.4.3, 0.9.4.2, 

"'9.4.3. 
11.5. Перехід права масності на .,аOlIО ОРЕНДАРЯ на іншу ЮрИДІlЧну або фїЗ11Ч1І)' особу, а також 

реоРRнїзаціR ЮРlfДllЧноі особн-ОРЕНДАРЯ Е ni.ucтaвOIO ДIIJI розірвDННJI aoroBOPY· 

12. Відповідальвість cтopil. за певикопаппв або 
веналежне Вllконапив договору 

12.1. За неlиконанНJI або ненanежне Вllконання доroвору СТОрОНIІ несуть BiДnOBiдanЬHicть відповідно до 
закону та _oro доroвору. • .' • 

12.2.Сторонв. вкв порушипа зобо.'авння. з.inЬНІІЄТЬCJI ВІД ВUUlовuuшьноm. 8КЩО вона доведе, що це 

RopyweHIIJI cтвnoCII не 3 іі ВІІНІІ. 



13. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСІІІІП 

ІЗ.І.цеR Договір lІабllрас 'ІIІІIIIОсті піCnJl піАПllсаШIJl С:ТОРОIIIlAIII та Поro АсржаВJlоrреєстраuії. 
ЦеА Аоговір укnцсшо у трьох ПРI~IIРllllках, шо ",аlОТЬ oJ1НaKoBY IOPIIAII'IIIY СІШУ, 0.11111. 3 It 

31111XOAlrrLel D ОРЕНДОДАВЦЯ, АрynlА - 8 ОРЕНДАРЯ, третіЯ - в ОРП1ні, ІКІІЯ провів державну pcє~ 

HeDI.a'OIIIIII\III 'Iamlllaalll AOroDOP), С: 

> кцaCТPODlln lUIаllзеМCnLноі AinJlI.KIf з відобраЖСI'IIJIМ обмежеl'L (оБТlжеffL) У ЇЇ BIIKOPIICТlJutj 
8C1'DIIOвnellllX CCPBhyriD; 

> акт про DC1'DIIOвnellllllla місцевості та поro.ажСI'IIJI зовніWI'Lоі межі зсмельної ділIНКJf; 

> акт про ncpellccellllR в ІІІТУРУ 30ВI.іШllьоі межі ,еМeJlьноі АЇnJlІІКJI та передачі меЖОВJfХ 31'."1 
зберіМIIIIJI; 

> акт ПРllnому-переAlчі 'смeJlыlіi дїЛІНКIf. 

ОреlІДоД8ВСЦЬ 
Вроварська allCLкa рада 

D особі 'ІІСтуnr"",,, АІіс."ого гaJlOIIfl 
Alldpmll ВIІClIЛR ОЛtl«:IІІІdр~.и"Q 

MicЦC3НDXoд1lCeHIIJI ЮРlIJIll'Іноt особll 

IОРІІДІІЧІ18 адрееа: 
074 оо КJliacькa обпа 
м. &РОВВРІІ, 8yn.rara 1,1 S 
ідеlmlфі По Д 26376375 

15. РеквіЗllТl1 сторів 

Орендар 
ТОВ «КіТ - illDecт» 

в особі директора 

ТРОlІ(еІІНО ОлllZ" 1.11111.11" 

МісцезнвходжснНJI ЮРJlДичноі особll 

IОРІІДІІЧІ18 адреса: 
07400 l<иіаСLка обпасть, 
М·&РО8ВРІІ, вуn.Вокзanьна,4 
іАСНnlфікаціЯНJIЯ код 32128998 

--::;: . ..,lIiI1~' -~-;;;.~ ____ I 0.1. Tpall(t""a/ 

.. (j ідп " 
• (31.іі_lllасті печ";) 

Ii~ brJ.f/!J. /fftp ~ ~ N/:. ~ 
c~ 

f 

І, \. 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступника міського голови Аllдрєєва ВаСllЛD 

ОJlексаlIДРОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 20.06.2007 року 

N!!2-S3/S 1 5 з однієї сторони, та TOBapllCТBO з обмежеНОIО 

відповідаnьніСТIО "КіТ - іІІвест" в особі директора ТрощеllКО 

ОJlьrи Іваllівни з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO з 

обмежеllОЮ відповідальніСТIО "КіТ - інвест" прийняло земельну 

ділянку nлощеlO 0,0764ra, в ТОМУ числі: 0,0410ra ДЛD 

ОбслуrовуваННD rосподарчоrо БJJОКУ та 0,0354ra ДЛD 

обслуrовуваllllD проїзду до зазначеноrо rосподарського БJJОКУ -

зеМJJі обмеженого використаllDD - користування проїздом для 

ВАТ <dIДБП-2» по вул.М.ЛаГУllової,18-б в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 23.08.2007 року за Nе428-2б-05 та 

від 25.10.2007 року за Не483-28-05 на умовах оренди на 5 (п'вть) 

Років, терміном до 23.08.2012 року. 

Цей А!а складено у тРьох примірниках і є невід'ЄМНОIО 

чаСТИНОIО договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙВЯЛО: 

тов "КіТ - і1lвесп," 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул.Вокзвльна,4 
Директор ...• ,::.: .. : .' ." .... ,"'. 

~.'" .;. : :! ... ' ". / O.L1jJollfeIlRo / 
ее' ., , 

,. -'. . 
' •• f 1 

( 3В IllUIDllOcтi пе'IВті) . . ; . .. . . .' . 
, . 

" • 



АІ(Т 
про DСТПllовnеннп ІІа місцевості та noroA)J"C • 

02 ~.8 '" ~ /, _ /H~:; ~7':"ЬOї >'.ті J.'''''LIIO; _І' 11І111<11 

м.Брt'оаРII 

Ми, НИ)І(Ч~Пjдписанj, пр~дставНlfК ТОВ »Тєрмію) діючи на підставі ліцеllзії 11:1 
виконання роБІТ в ПРИСУТНОСТІ землевласника (землекористувача): 

g~Д 11 М';7-/#~Ee7/' 

представника виконкому _____ ..::л-=o:;,::'Р:.=:::д:.:.:іє~Н~I(~О:....:т.!..:.~В~. __________ _ 

111 суміжних землевлаСНИ1сів (землекор.tстувачів): Д;? 7, ~ 7 ~ 5/7 fr,t "" 
, » 

. ?JC.бk "І ~eohll'~I'aV'" 
що пред'явили свої повноваження, провели встановлення намісцевості та ПОГ".:ІжеIlНЯ 
30Dllішньої межі земельної діЛJIНК~д~ и~; , t/ _/, 

:/#vp " tc~ - /17~ECi/ 

Щознаходитьсязаадресою ~IIJ· ~ dt:l~~~: ?'J'tГ 
ЗазllDчені межі на місцевості ПРОХОДІТь по ~ ~~';i!L F.Q.r-~ 

SW-РiJ " ,1"/7- /N,8EeT'" 
. Ніяких претензій при встановленні зовнішйьої межі не заявлено. Межі погоджені і не 
виlиквють спірних питань. Межові знаки, ПИМИ звхріпnена земельна ділянка о кі:lькості 

О шr. показані npедставИИІСОМ ТОВ»Тєрмін» на місцевості та передані на 
]~І:рігання землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження зеМСJIЬНО'ї 
аUl.III(и~оказані наабр~сі назворотідаиоro~А.6' ~/'7 -/HДEe~ " 
Пnоща ДІЛЯНКИ, наданоі CJ'l/ v ~ ." І 
1ПдllО земельно-кадастрової документації cкnвдaє О ( 01 Б 1, га . 

. ' Цей акт є підставою дru1 ПІ)]dJurrrЯ6]~~~~~і>@:ТW~СIМУ КОРlістуваНIІІО з наСТУПIІІШ 
оформленним документів, що або користування ЗСAlЛ~Ю. 
Аn Скпадений в 2-х ПРlilміРЮlка;1r:. 

Представник землевласника 
(землекористувача) 

Гордієнко т.в. / 
Представник ТОВ »Тєрмів» 

Представник виконкому 

Представник суміжних 
зеМлевласників (зе:млеIС()РI![~'в!\J~~~;~~S::~~~=-=~~~~-;""н-.:.~....;.....;;:-=-~ 

•• 

ШОЮ'Н J\-/ .. 4. ! 



'І, 

АБРИС ЗЕМЕльноl ДlЛЯНIСИ ї: 
.~ 

----------------------------------------~:c 

І ' •• 

0.0215 

1(11 , ., 
0.0'85 

1~,CIa " 

.Е 
·t 
і •• f 

і , 
'{ 

.1 
.~ 

І 

-------------------------------------------------
ОПJSС ~Іеж: 

І. ВідАдоБ lf&4Y' J1И. 1UJ~~.~.tI~ 
2. Від Б до В J4l4Y /;;7# :Ji?; Іі Z ~,!. " ----

3. ВідВдоГ ~' ~bi q ?1&?!hнL.J?иV':'--
4. Від r АОt/J.""2V~Je.~J.,~:t.e.~~~'.І~А~r,?:!.;Т~.v---.::.7І.~'~~~6~-~.7uff~~~~------
S. BiдддoE ____________ ~--------------------------
б. Від Е до А ----

Абрис сtслав: ---______ -.J~~ш~ ~ 



АКТ 
ро перенесення В натуру ЗО811ЇWllьоі ме,.сї зеJ\ilел оо о 

• • о ЬНОІ ДIЛЯJlКIІ 
та передаЧІ ме)lсОВIIХ 311аl(18 на зберігаllНЯ 

~"щ~ 2001.p. 

МІІ. нижчепідписані. представник ТОВ))Тєрмію) 

ПР.IСУТtlості землевласника (землекористувача): --------------------
@\ \) ~ 4: К \ l' -'[1 .. ( ~ Е. t"1 » 

lредставник виконкому Гордієнко т.в. 
~іIОЧИ на підставі дозвол-у-в"':и:"'к:::'оС::;н'::::к~ом~У~N!~!!~2~7~3~----------------
)1аДИ народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельно'ї ділянки 

~\ ~ 'Ь« К \~ - \ н БЕ С:і » 

що знаходиться за адресою: ~ J. JU. j\Qдtf~ ї ,-1 g ь 
1гідно рішення міськвиконкому Н!! 6~6 - a.,,~. 05 від ьГ:о с:} ),()о1 \'- . 

Межові знаки в кількості ;j., О ШТ. передані о H~тypi преДСТПВlІІll\У 
замовника, на ЯІСОro і H81CJIaдeHO відповідальність за їх збереження. 

Розміри та місцезнаходження межових знаків земельної ділянки показані 
ІІа КРоках. 
ЦеА ВІСТ є підставою ДJUl npийнитrя рішення по фаln'ИЧНОМУ I\OPIICТYU811HIO з 

~ступннм оформленням ДОІСУментів. що посвідчуJОТЬ право власності або КОРIIС1'УUЦННЯ 
·Мnelo. • 

Акт СlСЛвдений в двох ПРl~іJdc'l':" + 
iJ •• ~...--;.: .. ~ '; \ 
i/~'~~' • ~r:\ 
І'. 19'1 " 

f 
= ':J,f .. It,t~1i • f, 

: :'O(o'\~'\t1\ ~,I ~·.;.t1I~.ffi. ~ 
Предс 1'.~~.·1\ . :r,.rS r. 

тавник землевпаС."(І~Ч ....... c.~· ., о • 

( "е ,~... .... о • lirl'P''II\11'1''''BW ... млекористувача) ... ;,: i··'.~! • о • ',' І.,., __ 
'.' .. 1~· ... 

Представник ТОВ c<TЄPMi~;)OO оо .~~~~~"'i:;:;'~··J. gr!~іЧ' Б-ее.~АРАб М. А . 
~. J 19J..~V 

Представник виконкому c:::::~~ , Гордієнко т.В./ 

....... ~ 

,:JffD&<f! К f{ -І Нб[С! 1» 

rl,&j~~------I ШОКУН М.А. ! 



АБ~ИС ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

І .••• 1.1 
І. ~----..I:"'-~--"""'" 

' .. " 
1(11 

О'ОІВВ , " 
r J, .. -----=It~a.aa---..... ·' 

-

--------------------------~---------------------
Опис ~Іеж: 

1. Від А до Б ~. ;Ци, ~,()tdi/:~:~"t/~ 
. U--~ І ~ 

.. 11 .... ,t 
1. Від В до В ~ r,).J-1 J' :#?} 0".7 A",t ----

3. ВідВдоГ _:и.u..м' flC:БС у ~hнL.J!иV:'-
4. BiдrдoJ. R МТІ 'л}Рs.7 ;'Y~p --

S. 8ідДдо Е ______ -:--_______ ---------

б. Від Е до А_--.-__________ _-~--------

Абрис Сlслав: _________ -J~~~~ • ,. ----
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КУ~івлі-продажу зеl\leJlы�оІ� ДШJlПКlI 
Ilеешьськогосподарського ПрlDпа .. еппп 

ЛIІCl"" Вр"'''ри Кul.С6коl06лtlс",1. Д.І nша .. 1 ,oC""tIl0 Р"КУ .... 1 .. ""аlfll d,,,dlfllт6 тр,тіlШl .. UСЛtl. 

МІІ, ЩО НІІЖЧС піДПllсалllСJl, надалІ СТОРОНІІ: IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кпlвськоl ОIiЛАСТI, ЮРНДllЧllа адрсса: м.БроваРII, вуn.Гагарlllа, lS, IДСИТІlфlкаціRlшR КОД 
26376375, (Сlідоцтво про дсржону pcєcтpaцilO ЮРllДІlчноі особll серії АОО N!09418S, Ilаданс 
дсржааШIМ рСЄС1ратором DНКОllаlЧОro KOMiтcny Броварс.коі "llс.каі Paдl' Кllіlс.коі обпacrl 
В.О.Кy.lIIСЦОIII"I, дата ПРОІСДСШІІ держоноі pcєcтp8ЦIl 08.04.2002 року 110"IСр ЗВПІІСУ про ДСР"'ІІУ 
рcЄcrpвцію 13551200000002270) в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИ1ІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА JlКlIП діє на 
підcтul ДовlРСІІОсті, ПОСllдчсної 11.07.2007 року за p.N! 1230 Н.М.БаIIР ПРlllати..,,; нотарІусо", 
Ііроварс.коro "llс.коro нотаріan.IIОro oкpyry, ІКІ,А діє І,а підставі ст. 42 Закону YKpaї1111 "Про "ІІСЦСІС 
caмoapкдyвalllll І Украіні", іМСНОlаНllА І подал.ШОМУ "ПРОдАВЕЦЬ", з однієі CТOPOНlI, та 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ссООСТІЙНО-ДІIОЧИЙ IiУДlВЕЛЬНИЙ 
поlзД Ш», ЮрllДІlЧна особа за закОНОДUСТВОМ УкраіlШ, ідеlmlфіквціАlПlR iIO,.,Cp 01354697, ЮРllДІlЧllа 
адреса: 07400, КНЇІС.ка обпасть, м. БРОlаРll, ІУЛ. Крвсовс.коro, 18 (Свідоцпо про дсржавну реєстрацію 
ЮРIІАІІчноі особн ссрія АОО N! 092826, ІИД8ІIОro дсржавНllМ рсєстраторо", ІІІКОНКОМУ БРОlарськаі 
мlс.коі paдll КУЗНЄЦОІНМ В.О. 20.09.2000 року номср ЗВnIIСУ про ВКЛlОЧСННJI lіДО"lостс:А про ЮРIIДl"'НI 
особу до ЄДР 1 З55 120 0000 ООО 832) І особі ГОЛОВІІ прunіllllJl ВАТ ссПОСТІЙНО-ДIЮЧИЙ 
.IiYДІВЕЛЬНИЙ ПОУЗД Н!2» ТРОЩЕНКА ІГОРЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, IдситифікаціАНllА НОМСР 

2569309234, що ПРОЖИlає за адРССОЮ: КllіlС.ка обпвсть, М. БРОlари, ІУn. ГРУШСIС.КОro, БУд.3-А, кв.23, 
1'в діє на підcmві IIОlоі рсдакціі Cra,yry ВАТ ссПОСТІЙНО-ДПОчИй БУДШВnЬНИЙ ПОlзД Н!!2», 
заРСЄСТРОlаноro ІІІКОНКОМОМ БРОlарс.коі міс.коі р8Д11 дата рсєстрації 04.12.2001 року рсєстраціАНIІА 
номер 1568, іМСНОlаннА а подал.ШОМУ "ПОКУПЕЦЬ", з другоі CТOPOНlI, укпалll данІІА Доrolір про 
нacrynнс: 

• 1. ПРWІСТ ДоroВОРУ 
1.1. Продавець на підcmві рішсННJI БРОlарськаі міс.каі paдll N! 74S-37-05 ІIд 29 траНІ 2008 року 

ссПро продаж ЗСМIJIIoНИХ AinRHOK та IHCCCHНJI змін до рішсн. Бровврс.каі мlс.коі раді!»» п~редllЄ 
(продає). а Покупець ПРllйаlає (купує) У власність 1 ОJШачує ЗСIІCnЬНУ дuIIIHКY 
иссlnьс.каroсподарс.коro призначснНJI nЛОЩСЮ 0,1416 га, ДІІІ будlВIПlцпа'ta обcnyrolУВанНJI торroво
офlClIОГО центрУ З пlд3с:мшtМ паркінroм - зсмлі камерційноro IIIКOPlf~, що ЗН8ХОДlltttClза адресою: 
КIІІIс:.ка 06лаcn., аllсто БроваРIІ, по BYnllЦll'opOnIlIKa в p~ROIII f,озаIIШСI •• ІR БУДlII.КУ 74 (~ІащеCRТ 
ЧD11IРIІ), надапlза теКСТОМ "Предмет Доroвору або зсмcnьна дшанка • 

КадастрОlиА IIОМСр ЗС"IIJIIoНОТ ДЇJIIHКН 32 10600000:00:030:0006. 
ОПІІС ,,11:8 ЗС"lcn.ноі дimlнКІ': від А до Б ПРІІВІТНИЙ пlдпрllєr.,ець Бyn:ра АВ.; від Б ДО В ВА ~ 

-ПОСТІЙНО-ДІЮЧИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ поJзд N!2»; від В до Г ТОВ ссСБ~; від Г ДО А ЗС.ШІ 
:sarм.HOro KOPllcryBIННJI (lуn.МалОКllіIС.ка). •• о оrolО о CНДI' 

1.2. 3смcn.иа дlnRнlШ, заначена в п.l.1., є І КОРIІС:rуванш ПоК)'ПWI зnдн д ру Р 
Зсмen.ноі діла • 28 12.2007 року зарc:єc:rpolаноro І КJlilc.KIA регіОНВn.IIIЙ філії Дсржавноro 
1_ нки ІІД • , n I1 ДСржавно.'У комітеті YкpaiНlI по ЗCfoICn.НII.1 

'.' 

П_'I'IIОlства ccЦcкrp дсржавноro зсмcn.ноro кaдactPy Р Ід 29 12.2007 року N! 040733800172. 
Ресурсам» про що У Дcp8UJIОМУ рсєстрlЗCfoICnЬ ІЧІШСПО ЗВnIIС І. ';"._1 • 

Н •••• ЗН~ОДlltttCl об'єкr нcзuсршсноro W,1Д1IШщтва. • самС. 
'IU а З~.ICn~НIR ДUUlНЦI, що ІJдЧYЖ?'єr1tCl. О пlдrв ~ Вlrrlroм з рсєстру про вnaёHocтi на 
praBD-DфIСШIП ЦCкrp з підзсмним naplC1JlrDM, ІЦ ср Б арс.коі "llс.коі pllДll «БРОlарс.ке бюро 

HCP~M~ маАllО виданоro KOМ)'lIВn.HIIM nlдnPllOICТВIд ~: 04~O:08 року рсєcrpaцlRИllR НО.ІСР 22949938, 
техЩчно1 іНlснтаризвціі» номср IllТIry 18532976 В· , 

номер звnису 3711,.1 І ІСНнз11н. • зСМСІІ.НIIХ ресурсів IIд 07.05.2008 року N!04-7/10-
3 3riдllO ВІІСНОІКУ IigplapCЬKoro ".Іс.коro BIддinY OllOllla lllКOPllCТO&ylaтllCl з ADтpII"IIIIНJI.1 
1137. ЗCfo,cn.,~дInIНка, що Є прeдr.fето". цьоro доrolОРУб n _ен. пра ІІа ЗС"WO IстаиовлеllllХ у 
Обов'окfв зсМn!=впаСIIНКа. зміc:ry добросусідства -: 3~ ~aкol'Y УкраіШI ссІІро 'охорону ЗCfoIUь». 
cr.cr.cr.91.103.111 3СМСІІ.IIОro Кодсксу УкраіШІ, • середОlllща (код IllКOPllc:rllllHI зсмcn.ноі 
~HoдaBcтвa про охорону JlОКOnIIШН.Оro ПРltpО~~~ оro IIJКOp"ctIIННJI ЗСМU.НlIХ ДЇJIIНoK). 
-11111- 1.11.6., зr!дно Украінськоro КnВСІlфlкатора цwl80I • 

Правові обмежСННІ на IIIKOPIICТ8ННJI ДІІlоі зе"IU.llоі дInIHICII • 
. 1.1. 3мlllа цlл.овоro IlfKOPllc:rllllНJI; І обll Ilесуть ЮрllДІ"'НУ ІIдПОlїдвn.ність зПдllО 

За ПОРУШСННІ зсмcn.ноro ЗlКонодавства ІІІНІІ ас 
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BiдnoBI~I~ до ~IICHOB~ від 07.05.2008 року Ка459 уnpввnіНIIJI міc:rобудуваННJI та а хі 
Броварсько! Мlсь.коі роди .~Істобуді~ні обмежеННJI та обnжеНllJI землеКОРIlc:ryваННJI згідно ха:. тe~" 
nnану та BIДnoolДН~ до ррзраХУНКIВ nnощ ВІІКОНDІІИХ ТОВ ((ЕкспеРТНО-КОIІСУЛLтаціRIШR цeIrтpC1'p I(Обro 
права заБУДОВІІ): . 11 с3 

. - земenьна дinlнка nnОЩСIО 0,0038 rв. в межах іllЖеllеРllОГО KOPIIДOPY KOMYllixauiRffOЇ мер . 
ВОДОПРОВОДУі ~ 

• межа вуп.Мanокиївськоі; 

- c:rвOPНТII та заб~ПСЧlml УМОВІІ вільного доc:ryny дnl ПРОКIJВДI1IIIIJ1 ІІОВІІХ, рекощ:rрухuіі 11 
сксnnyатаціі' Iсll)'JОЧИХ IнжеНСрlІllХ мереж, що ЗllахОДIIТLСJl в межах зазнаЧСІІОЇ терторії. 

. 2. ЦІІІА продажу зеАlenЬ.IОУ дlлИIІІСlІ, СТРОЮІ і порпдок оnлаТlI. 
,2.1. ЦІНа продажу зсмельної дїЛІНКIі за Ц'ІМ Договором cКIJвдaє 217058,64 (двісті CiMI'aдцm, ТИСІЧ 

n Ітдеснт вІСІМ) ГPIIBCIIIo 64 копіАКll, Jlкі Покупсць ПОВІІІІСІІ перерахувати ІІа рахунок ПродавЦІ npOТlroM 
3 (ТРЬОХ) банківських днів (p/p 33114327700005 Броварськс УДК в ГУДКУ в КІlївськіА області М.КIІElI 
МФО 821018. ЗКПО 23571923). 

2.2. Згідно ВIIТlГУ З теХllічноі ДОКУ"lснтації про lIop"laТlIBНY грошову оцінку земсІІы�оїї дinlНICJ' liд 
07.05.2008 року Н! 04-3/13·3n71 Броварського міського відділу зе"lenы�хx ресурсів, flopMmlнa 
грошова ОЦІНКП зсмелы�оїї дїЛІнкн c:rвнOBlfТIo 628 842,00 (шістсот ДВIЩЦJIТL вісі"l ТlIСJlЧ вісіаlСОТ сарах 
дві) rpllBHi оо копіАок. 

2.3. Згідно висновку експерта про оцінну Bapтic:rr. зе"ICnЬНОЇ ДЇЛІНКІІ Експертно-оціНОЧffОЇ фірмн 
"Експеpnlза-центр)) від 29.04.2008 року оцінна Bapтic:rr. зе"lenьної діЛRНКJI c:raнOBIIТЬ 217 058.64 (ДІісті 
Ci"IHlI4tUIТL ТlIClЧ п'пдесп вісім) ГРllвень 64 копіАЮl, затверджсного ГОЛОВНІІ'" упрaвnінНJlМ зсмenЬИflХ 
рссурсів у KIIЇ'BCькfA області 21.05.2008 року, відповідно до ВІІСНОВКУ державної exc:nepnl3l1 
зе"mеВПОРJlдноі ДОКУМСІІТІЩІЇ від 21 травна 2008 року Н!4а-494ЕО. 

3. 060D'ПЗКlІ сторі.! 
3.1. Покупсць зобов'оанIIА: 
3.1.1. СnЛШIТИ Bapтic:rr. зсмельної РНЮІ в СТРОЮІ та В розмірах, що передбвчені П.2.1. ЦIoOro 

Договору. 

3.1.2. НадВВmI Продавwo необхідні MaтepiВnll, відомості, документи тощо про ВflКОКIIf.ИІ УМОІ 
цього Договору. . 

3.13. Дcnpимуватись обмежень, що HaКJJlI4CHi та встановлсні на ПРІІДбану зCltICnIoИ)' дinJИIY 
(забсзпечувати безкоштовне і безПСРСШКОДlIС викорнc:raнНJI об'єmв заranьного XOPflcryllН~ 
(пішохідні та автомобільні дороги, об'єпи інженсрної інфРВСТРУКТУРII), що зареєстровані на зе.'ellЬИIR 
дInJIнцi на момснт рсєстрації зави, МОЖІІивіc:rr. доc:ryny на земельну РНКУ вiдnовіДИflХ ~ii ДIIJ 
оБCnYГОВУВВНIIJI і ремонту об'єmв зanшьноro кориc:ryВВНIIJI та інжснерної інфраструtn')'Рll, рОЗМІЩенНІ 
на зсмельніЯ ДЇЛІнці межових і n:ОДСЗllЧНlIХ знаків та під'їздів до них тощо ). . і 

3.1.4. 3 моменту Державної реєстрації цього Договору сnлачуваТlI зсмельниЯ податок. рОЗМІрах 
порядку, передбачених ЧИННІІ"І законодавСТВО"1 УкраіН11 про nла1)' за зсМЛlO. 

3.1.5. ЗарсєструваТlI цеА Договір У встановлеllОМУ ЗВКОllодавСТВО"1 порuкy. иосП 
3.1.6. ПриЯнJIТИ У вnacHic:rr. зсмcnьну дімнку піCJIJI рсєстрації державного акту про право _с 

на зсмельну діланку. 

3.2. Продавсць зобов'азаннЯ: • овпсні n. 
3.2.1. ПРlіАнJIТИ оплату Покупцсм вартості земелы�оїї дinвНlU1 в РОЗ"lірі та в терМIНJI, обyN 

2.1. цього Доroвору. JIIIICIIOcri 
3.2.2. Передати у ВnВCHic:rr. зсмcnьну ділJlНКУ піCJIJI pCЄCТPВЦIi держаноro lІК'1')' про право 

на земельну Рнку. 
4. BlдnODiдa'nlolliCТJo СторіІІ о .i,.,aratf' 

4.1.У випадку неВИКОllанна Покупцем умов цього Договору Продавсць має пр~ :JIIIДIIfшс 
ВJlконаНl1І Покупцем своїх оБОВ'Jlзків нмежиим ЧІІІІОМ, а також відшкодуваШfJI Збlm;:·ДоrolіР 'І 
НСВIІКОflВНйа" або неllВnСЖНllМ ВIІКОНВНнам зобов 'JlЗDНЬ, або має право розіРВВТIІ це 
DСТВІIОВЛOlРМ1 порадку і ВllмarnТlI BiДWКOДYВDИlla збlmcів, СПРІІЧІІІІСНИХ Поro розірванlfJI", доroIОР'/. 

4.2.У раі ПОРУШСННІ терміну ОnЛаТІl за зсмcnы�)' дinвllКY, псредбачеllОro п.2.1. 481101'0 у,.".ilftlo 
Покупсць сплачує ПродавЦlО псню у розмірі подвіПllОТ облікової ставЮI HaцiOHВnЬHOГO SaкIC)' 
що діє ІІа момент ОnЛаТІl за кожен ДСІІЬ ПРОСТРОЧЮІІШDТCЖ)I. . ДotolDP'l не 

4.3. Якщо Покyncцs. в ~міll 30 (ТPIIДЦRТII) днів з Дll'ПI OCnUIНЬOЇ С1Ш1П1І 3Пдио ~1. ЦIoO~ DJIIIВCI&Ь"-= 
cnrnmrrь BCnUloвncнy в п.2.1. Договорі ЦІНУ або B!дr.IOBIIТЬCI npIIRнmI nPllДбану ДUUUIIC)', ~ ... Jбl~ 
право ВllМanmt приПIUlТ1'Jl придбаної зCltICnЬНОТ дinlнaal і С1Ш1І111 ціНІІ, а тахож BiдuJIcOДYВlIf 



~) ," • і :.~; \ •• 

: -1--:. 'І .: і -·'''і-
3IIUUIНI1X 31Пр11t.ncoю ВlnCOllIННJI, вбо, з Сlоб сТаРОЮI \по -,. ~ ~o .0 •• 

і ІIIМІІ"ІІ1IIIдunaщyвaнu зБJmcil. о' • Рушувml тfТ'llOlI про розіРВlІll1І ЦЬOI'O Дol'Oaopry 
4.4.У ІІІПUКY розіРІВНІІІ ДОГОІОР, З ВІІНІІ ПО 

Пр0Д88цсм ПОК)'ІЩеlі за міНУСО.І збlтеів пов':;П~ смаЧСІІІ ІІІІМ 11'0ШОlі коoml ПОlеpтaкm.СІ 
3С6lenьної РИЮІ (пімотовка технічного ~аспорту аl:: з Оф~Р.Ulеlllll.1 Догоаор, та ІlдведеНII'.1 
УМОІ, nocnyr cnculвnic:ril, HoтaplВnIoHOro посвідчеНII. д' огооеlC'l)' Іlдвсд) еНIIІ, омата вартості тсхиl"ЮIХ 

45 Р і д . 10Рryтощо. 
•• оо рllllИl ОГОІОРУ ІІС 3вшы�.єє Покуп~ від смаПI n • 

4.6. Смата штрафllllХ СІІІкціА ІІС зlinыІєє Покуп~ від обо~~I, П~РСДбаченої п.4.2. цього Договору. 
І періОДДlїУМОІ ДIIIoro ДоrolОРУ kyniMi-проД&Жу. ак в BIIKOl18l111J1 договірlІllХ зобов'оаиь 

4.7.У раlllСІllКОИВНlIІ ПродаІЦСМ умов цього AOГOBOP'v ПоlrVII 
П ~ б ' . .І' -.І 0•СЦЬ .ІІЄ право Вllмanrnl ВІІКОНІІІIIJI 
ро_це.1 СІО,Х о ОВ I3КIІ ИВneжJlllМ 'ІІІНОМ а тако. відШКОIIVІ8І1 б md 

б . ' . -.І ІІІ З І В, ЗD8ДIlПIХ З&ТрIIМКОIО 
IIIXOHaнlll, І о має право РОЗlрвml ЦСП ДОГОllР у ІcтuновлеllО.SY порцку І . 
з6lmcіl, СПРllЧlІнеиl1Х noro розірванНІМ. ІIIМ&ranI ІIДШКО'lr/IВНIIJI 

4.8. ПРІІ розіРlвнні Q100ro ДОГОІОРУ з ІИШІ Продав~, CYМII, Ікі смачсні Покупцсм Продавцю на 
IIIKOIIIIIIII цьo~ Доro~оРУ, ПОВСртаютьса ПРОДl8цем Покупwo І ПОIНОМУ оБСl3і. 

4.9. ПР" РОЗIРIIІІИI QloOro ДОГОВОРУ з IIСЗ8llСЖ1IИХ від СторіІІ ПРІІЧИН, суr..и, Iкl смачсні Покупце •• 
ПрOДUЦlO ІІа ІІІКОНІІІІІІ Wooro ДоroIОРУ, nOBepтuonCl Покупwo ІПОІІІОМУ обсоl. НСЗІІІCЖIIJІМІІ 
nPllЧllІІІМl1 є форс-t.llDКорні обставини, зriдио ЗlІСонодввcnа УкраіЮI. 

4.10. 8iдnOliдanЬHicтr. та права Сторіп, ЩО не псредбачені ЦІ.,.І ДОГОІОРОМ, 1113начlUOТЬСІ lіДnОIШно 
АО ЗlКOllодввcnа YKpaїНlI. 

5. rapalnii та npeTCll3ii 
5.1. Продавсць rapllll1'YЄo що земcnьна дimlнк&. Іка є предметом цього AOI'OIOPY, IXOДlIТЬ ДО категорії 

3емепь, що .Іoжyn, бути lідЧУЖУlані згідно 31конодавcnа УкраіНII, lільна lід БУДЬ-.КIIХ MIRHOIJIX 
npo і прстсизіR третіх осіб, про Ікі на .Іомент niДnIICIНH' ЦЬОГО ДОГОІОРУ Продавець чи Покупець не 
мlг не 3НIТИ, НС знаходитьCl під арештом І СУДОІИХ спрп НІ неі не.llІЄ. 

5.2. Продавець Сlідчить, що зraдaна зе.ICnЬНІ діл.нlСа до цього часу нікому Іншому не 3Д8Иа в 
ореи.цу, не продан&. НС подарована. І спорі, і під забороною (IРештом) lІе пере6уває. судового спору ЩО 
~ неї, ІК ІНесок до cmrrynroro фоНД)' ЮРlfДИЧНllХ осіб не внесенІ. ВіДЧУЖУІвна земет.на дinlнка 
знахОДИ'ПtCl У стані, nOBHicno nPllДBmoмy дп_ ІИКОРИстанНl Ії за цinьOll1М призначеНIIJIМ. 
. 5.3. У lідповідності Ь зuoнодавcnом України Покупець ПР'tдбав земcnьну дinlНКУ бсз права зміни 
\1 цinьOIOI'O ПРll3начсНIIJI. 
. 5.4. Покупець ОГЛJIНУІ зсмenЬНУ діл_нку І НlП)'рі, 0знаПОМІІІСІ з Ії кількіСНI!t.IIl і 'ЮСИJІМJІ 
хаРlІСІ'ерllcnllCat.ш, підзСМНИМI' і Hue.IHIfMH СПОРУдаfoШ ТІ об'ЄlC'l'8МИ і об •• сжеННlМII Щ040 11 
IllkОРIIСТВИIIJI. 

6. Перехід права BnaC:'lom ІІа 3l!мen.IІУ дlлRIІІСУ 
6.1. ОБОВ'130К ПродавЦІ передати земcnы�у діJIIНКУ Покупwo ВВIDIC8ЄlЬСІ lIIКОНDИII.1 І прпо 

~ICHOcтi на земcnьну дin.ику псрехоДІІТЬ 40 ПокупUl niCIII повноТ смаПI вартості ДlНої З~ICnЬНО! 
дІІІlНКН lідпОlідно до п.2.1. цьoro ДОГОІОРУ, одержвнНl Пакупце.1 державноro акта на прпо 8II8CНOCТI 
На земnю. 
• . 6.2. З МОМСИ'І)' вииикнеНIIJI у ПОКУПЦІ праlа вnacllocm на земет.ну діл.нку Iстан08llеНІІА p8Нi~~ 

npIIOIIIR расаl., І Ісі правовстанОlЛlOючі ДOКYMeНТJI про npna ПОКУПЦІ на КОРИCnYI8ННІ (~реиду) WЄl 
3tМenЬHOї дinalllCН втрач8lO'l1t чинність. 

7. PII3IIK 81,падкО80ro поrlРШСIШR або BllnllДКOBOТO nCYВUIIIIВ. ЗI!~lел"ИОі дlnПlllСІ1 
М 7.1. РII3IIК IllnaдкOlOro попршеНIIJI вбо IIIПaдJCО,Оro псув8НIIJI земелЬНОI ДUUlНIСИ несе Покупець з 
оменту переходу.до нього права впасності. .' • 
. 7.2.У ІIIПIAКY, копи Продавець ПРОСТРОЧІІІ передачу зCt.lел.ної ДUIIНlClllбо Покупець ПРОСТРО.,ІІІ 11 

nphRIIInI, PII3JIK ІIIПlДКОIОГО поriршеНl1І вбо IICn14KOIOГO nCYlaRlUI несе сторон&. що ПРО~ОЧlша 
I1tpeдaЧУ або прнАIIІТТ' • 
• I .. !_~' Якщо в. поriршеинІ ЧІІ ПСУВВlІні земельної дfn.HКlI Е Illна Craрони Доroвору, то 
-1W\дan1оНlcn. ІІССС ЦІ ЄтoPOIIL 

Nr.. • 8. ВllрlШl!llllП спорІв , 
n В.l. ВсІ спорн, що IIIHIIICIIOТIt npl' ІІІконаннІ У.ІОІ цього ДОГОІОРУ або В 31 оку З ТnY.lачеННІ.1 Пого 
ana.eиь, IllрішуютьCl IWUIXotol neperOlopll. ., 

В.2. ЯКЩО СтоРОН" протаго.. .IIClЦІ не ДОClГnll ДОfolоanеноm, то СПІР перeдaєrьCl на розгnц 
СУ40IНХ аР""lів У ПОрlДJCY IстановлеНО.IУ ІІІІІІНІ"" законодавСТВОМ YкpaiНlI. У цьому IllПадку СУдОlі 
llI1J!rns Ilссе croPOH" ЩО H~ ІllІСонanа УМОІИ AOrolOpy або IllKOllllla їХ НСНІІІCJICИІІ.І ЧІІНО"І. 

. 9, з".11111 1".08 договору та Паго розlрваllllП • 
9.1. ЗМіна )'МОВ ДоrolОРУ або IHecelll1l доповнень до 111001'0 .10""111 тiJu,1CI1 за згодою CroPIH. 
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9.2. ВсІ зміни та ДОповнеННJI ДО Договору здіАСНIОЮТЬСІ тілЬКlI В ПllсьмовіП формі з н 
ПОСВlдче~~м таких зм'н та доповнень в органах Hoтвpia'l)', офОРftlЛJOІОТІоCJI у BllГJIJIДi додатко::(ПН"' .. 
що є неВІД ЄМНОЮ частиною w-oгo ДоroВОРу. yrollJl, 

9.3. ЦеА Доroвір може б)1'И розірвlНИП Продавцем: 
9.3.1. У разі несrшВТlI Покупцем повної або часткової вартості ДIНoї земenьної дimrНКllзгіДIІО П. 2 J 

цьоro Договору. . о 

9.3.2. Уразі порушенн. умов BIIКn8ДcHIIX у підпункті 2.1. цього Доroвору. 
9.4.У разі невиконанн. однією із Cropill умов ЦIooro Договору він можс бyrн ЗftlіllСllllА або 

розірваниА на вммо!}' apyroї CroPOHII за рішснНlМ суду або гocnoaapCЬKOro суду. 

10. ВIП'раПI. 
10.1 Всі вИtpВТlf, пов'пані з yкпВДВННlM цього Договору, Аого Hoтвpianы�иftI посвїдчсНИJМ, 

рсєС1рацією та ВIIКОНІННlМ, бере ІІа ссбс Покупсць. 

Доroвір є обов'ПКОВIIМ дпа сторін з МОМСІnY nianllCIННI обома Сторонамн. 
11.2. ЦеА Договір niДnlгat нотаріanьному посвідчснню та рсєстраціТ відповідно до Чllниоra 

законодавствв. 

11.3. ЦсП Доroвір і докумснт про сrша'l)' вартості зсмпі є підставОЮ ДІІІ відвСДСННІ зсмcJlыІіi дinlНХИ 
в нпурі (нв ftlісцсвостї) і ВllДВчі державного акта на прuо приватноі впасності на зсftIJIЮ. 

11.4. Покупсць є rшВТНИКОftl Єдиного податку на зaranьних підставах. 
11.5. ЦсА Договір CКIIIДCHO та Hoтapianы�oo посвідчсно в 3 (трьох) приftlірниках. ОДІІІі з llОlХ 

зберіrat:l'ЬCJI В спраах приватного нотаріуса Броварського міського нотаріanьного окру!)" Киівсuoі 
•. області, Базир н.м., в м.Бровари, вуn.Нсзanежності, 7, в інші - 8ИД11ОТЬСІ CтoPOHar.1 цього Договору. 
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"J IBnl-~РОДRJКJ ~:ienы�оіi діпО11К11 .• '..;1" І.. 

IIСС:IJC'ёilКоrdС:~Оіі~Кd~~іП"СIlIlП 
Мlт &POllpll. Д.І ТlIС.'11 n.'AТoro раку, ЛIІ"ОIl .. 1 ІоІіс., ... an~ n'lIТoro ""Сnl 

• ~I" ЩО 11111ІСЧ1І П'АnIlСIUIIІС' GpOnlp~I,"1 .. 1(""1 РІПІ I\IIIn~"KoI оlinlnt, IОРIІАIІ,,"а &аРССІ: м &ра.аРII. lуn.Г.,..рlllа, 15. 
іАаmlФllСІWnНlln НОМСр 16376375 І осоБІ КИЯНІЩІ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛIЙОВИЧл. 'Кlln Аі[ ІІІ niAcn.i AO.ipclloCn ПОС:lіА"СIІО' 
04.08.1004 року 1. рЯ! І ~94 &1111Р І f М npIII~n"'IoI ІІотаРIУСО" Iipo".pc.lIOm AfICIoIIOro IIoтapilUllolloro OllPYry 111 piWCIIllI &pOI.pc.lIO' мlСІоКОі 
рlll" 18 НІ 106-3~-04 .ІА 17.102005, ра"У, I~С"ОI.Щln • noalUllollIO .. Y "nra/WIO"". 1 0411і[і C:ТOPOIIII, І ВIДКРIIТЕ АКЦIОflЕРIІЕ 
тов"Р •• СТВО ПОСТlnIlО.ДIIО. шn G) ДIDr.JlltlшR Ilоtзд ~~1", ілСlmlФllСlllіnНlln 1104 01354697, IOpllAll""1 &аРеса. '" &РО •• РІІ. 
lyn.Kpac:olclolCOro, буА 18, n осоБІ Гопаа" ПРlаn"",. ТРОЩЕIfКО ІГОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, шо ПРOЖlIІІ[ • ".&pOI.plI, 
lуn.ГРУШСІСІоКО"" буд.3а, .123, КlllаСI,.оі обпасті. ІІ"'" ліг ІІа ПlЛС'ПІ"і mrтyyy ОАТ "ПOCТlЙllо.ДIЮЧИЯ IiУДlВЕ1ІЬНИЯ ПОJ3Д 162" 
lIpcmpollllOro 04.11.2001 року Р /."11568 IH.OIII"'III" КОlolіТ1:ТОАІ &pallpC.1C01 міС.lСоі Р14I1, і .. IІІІО.IIІIІА І noмn.woмy "ПОКУПЕЦЬ", І 
'ІІY"lІ 1I1'DpD1I1I. )'lUlIUIІІ АВIШn AOrollP пра IIIr:rynllll 

І, Прц .. " ДоroввРУ 
1.1. 3а ОІІМ 8Oro.opo .. ПРОАІ~СIlIo ІІа піЛCnlі ріlllСIІІІ' !iPOb.pClolloi міСlокоі РI4I1 111 М806-]8-04 .іА 27.10.2005 року napC4llC :ІІІ"СІІ.11'f 

."11)' МОШІІІО 3.0716 111 У аЛ.С"ICТL Поlt'fllllН, І rlOlt'fnrlll' ПРlln".С 3СМСЛloІІУ Лlnl""У "ас:іЛIоСLlСОroc:nОADРСIоКОro npIOII.'IIIIIIII, nЛОWllIO 
3,0716 МІ •• IIIC1J1o."n ІІОМСР 321 0600nn00000470S 15, МІІ обслугову"."". "ln"ОВОГО ItO"ПЛСIС~У _ 311Млі nРО"ІІСЛО.ості, 8 ТОМУ Чllслl 
0,.&'16 МІ -1с .. лl 06 .. сжеIlОГО a""op"rтa""H -IІІЖС,,СРlllln crОРІIЛОР \Icpr.c КО\11"lп"IА, по nУЛІІ,,1 Kp.~O.CLICOro, 18 (olcl"IIOUIlТlo) о 
.. 1m &РО.lР'" КllІаСlокоІ оliл.nt і 10боа'ІІ3УП'ltСІ cnnmml 1І ІІСІ обгоаПРСllУ ГJIOlllony суму 

I.~. 311"СЛIo". 4іlll"'." 31D".ЧСІІ. Ь n І І • 11І0 IІролаtтhСІ. r І IIop"~ •• IIIIi ПоlI'fПWI 1П4110 лоmlОРУ oРIІI"" :lСМСЛ.llоf _ілl".11 .іл 
03.09.2005 рО"У ' :I.pllcrтpo.alloro у ""KOIIIIOMi !іро.арс"",,, мі'І.ІІОІ РМ", про 11І0 У IСlІІl3і заПllсіl лСР .... "Оf pC[C1JI.ui' AOro.opi. OpcllAll 
1'111*"0 :lanllC 03.08 1005 року 3 • .Ni040533800 112. 

Н. JCMCnlollln _іЛllщl, шо :113".'1':11 •• n І І . 11І0 пpnлвП'ltСІ ,,,ахnЛlmСI Mln"Ollln КО"МСКС. UIO IlвnC'.clm ПОІІ)'nWO ". niACnli ІІІІСІІ:І)' 
PcnOHIIIL"Oro lіАІІIЛС""1 фо"А'І 4СРЖ •• "Оro ... nll. УІСр."ІІІ по K"IIClolClln обn.сті lіл 11061000 раку, 1IpC[C1JIO.8IIOro • &РО •• РС.КО"У 
Mhtcмic.кpмy б.рро ТllXllіЧllоf ill.clnвpll3.llii • pC[C1JIo.Y .IIIIry N! 113 31 pC[C1JIO.IIM Н!66] 17 06 1002 року 

IJ. 3смcn."а ліЛІIІ." WO С прcnмс:то" 111001'0 Дomlop)' ПОI""". I"Kop"C:ТOIYlmllll:l лепрIIМ.IIIIІ .. пр •• о.". 06МІІІІІСllІо, .c:ra"oaпCHIUC 
УIСр.'IIС.КІІ" КІІ.СllфікаТОРО~І ІІа ."KOP"Cn""1 J,:,.ICJlI,IIUI Лtn."к" т бо JMi"" uinlooloro ПР"311."СIIІІІІ (.ОА І 10.5) 1МІ0 ІІІС"ОIIl)' 
&polapC.IIOro Mic.lCDro .іAllілу :lСМCn"""Х рссурсі • .н;.!394 lіл 22 09 2004 РО"У, 06тnrc"1o ТІ оІіМСЖС". 11. ni.ac:n.1 ССРlПyriI ІІС lІа[. 

]СМCllIо". лlnlНКI Mlr міc:mб)·.,іllllі оБМIІЖІІІІ'" та обrIЖС""1 3CMnCKop"~ •• IIIIII, 1rIAІІО KIUUIC1JIO.OГO nЛlІl'f та .іАПо.IAJIО АО 
ртра'Уllкі" nnощ І""'О"ІН"" БРОlаРСIо.ІІМ ""Chll""I 81.1ІІІnО" К"ІІС"ІІОІ pcriOllanloHOI фіnіі Дсржа.IІОro niAnp"cмcna "ЦclnP лсржа.ІІОro 
1СМcn.ного .IЛDI:ІрУ ПРІІ ДСJY.квlllО ... У .о .. ітсті УКРІіІ'" по 1С"Сn"ІІIІХ ресурсах" • 'ICPIOII. nillil .уn KpICO.ClolCDro, - іижаllср"нR ICOPIIJlOP 
t.CIMytlilllUinlllUC MaplllК; - c."iтapIIO 3.'''СII. :10"1 СІСР4ІІО'"'''' .0лоnос:та"I""I; - с:таОРlтl 111 1ІІlianС"lтl ума." lіЛ.IIОro AOr:ryny м. 
npolШLUІІІІІІ "о."х. РСКО"C1JIу.uііП СКСIIЛУ8'ПІllіі іСII'fIO"'" іllЖСІІСРIІНХ МСрСЖТl СnОРУА. wo :І"ІІХОАIоСІ ."CIII1UC :llDHI"elloi1'llplnaplf, ІМІа 
IllCHalКY N!1646 ІіА 24.10.2005 року .іAllілу .. іс:тоБУАУ •• ""1І ТІ •• рхі1'lltnypН &РО •• РС.lСОі ІоІіс •• оі РI4II. 

• 1,4. В IUoOМУ Дorolopi "Покynсш" 111 "ПРOЛl.еш" іllСll)'ІО11оСІ "CТOPOIIII". 
1. ЦІІІ. проаl.')' :І~\lСЛL"ОТlІlл.НIСІI,."роcr" І nop.4~" ОnЛІТll, •• • 

1.1. Ціна "РОАІ*У ХМСЛLноі ліланк", за WIM ДorolOpaM cкn .. ac 737 184 (СIМс:ат тplUlUlC110 СІМ 1111:1" С:ТО .IСIМACCn "lmlplI) rpll."', :а .ІСІ" 
368 591 (1JI"CТI wic:r_ccaт lісім 1111:1'1 П'ІІТСОТ лс.'IІ"ОС:ТО А1і) 'Р".lІі ПОII'fПСШ оlio.'I3'fП'ItСІ ncpapuyaml 11. pllC'fllO. ПРCl4llllWl АО 
17.11.2005 року, І illwi ]68 592 (тр"с:та wі"лссlІТ lісім ":'11:1'1 n'ncoт лс.'I"~С:ТО Л.і). ГР".llі. ПокynllШ 060.·13'fП'It1:l ncpcpaкy.ml 11. 
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].1.1. Cnnmml •• pтiCТL· ІСМClllоllоі ліЛlllік" • C'J1IDK" 111 І p03~lip." що псраабl"СIІІ n 2.1. шоro Дomlopy. 
].1.1. НlЛllаТlI ПрOЛl.WO llcoIitcіЛllі .. aтcpiВnll, .іАОМОсті, АСІ"УМСН111 тошо про а"lІона""1І 'fМO~ ШО"' Дoro.oPY. • 
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1111011О411том УКР.'"ІІ про nл81)' :І. :ІІІМIlIО. 
3.1.5, 31pm:1pyaml uan Дoro.ip у .cn"oaпCIIO"Y 1ІІКО"0ЛІ.С'ПІОМ nОРIAllY' .,. .. ". 
3.2. Пpo.llllСUL 3ОСіо1 'aallllA: . • . б І 2 І шоro Дoro.opv 
311 Пп' СЛIo"О' .ділІ"." І р03МIРI 111 І -n:p~""'" о ,моапСII п. ., І' 
• •• Р" 111І111 оnлl1Y ПокynUCМ lapтoc:n 3С.. .а. 011І"01111ІІІ.ІІ10"1",, СторІІІ Па' 1' __ ....' • 
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DlUlIII ~oro пос.іА"СIІІIІ ДогоlOP'f1ОШО). • • 
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4.8. ПРІІ Р03IРІІIІІІI шоro ДоrolОРУ :І ІІІНІІ ПРОUІUII. сум 11, 11 lСі СМIЧСllі Покупucм Прода 
ПОIСрт8IО'Т1оСІІ ПродаІЦСМ Покупwo І ПОIНОМУ оБСІІзі. _IUO ІІа -IIKOIIIIIIII UWlI1l iIar. 

4.9. ПРІІ розіРlllші шоro AOrolOpy :І 1ІС3IU1С11СIІIІХ lід СторіІІ ПР"ЧІІ". СУМ". IІlСі сппаЧСllі Покупucм П 't: 
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S. Гapallтit та npnclI]ir УIlpIl.1 

5.1. ПР~IСIUo nРІIПУс. що :lсмепыІ� діЛІІIІК~. Іка с npWICТOM IUoOгo ~OГOIOPY. IXO.lllm до lСатегорії ]СМСІІь, IIID 
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6.1. 060I'1І30К Прa.auIUl ПСРCJIII'" :lСМСЛЬ"У діЛlІlІКУ Покупшо IВlЖаmСIІ _IIICOIIIIIIIM і право ВПВСІІОс:ті ІІа х"с.,.иу~_ 
ПСрсХQJIIIТ1о до ПОКУПUII пlСЛIІ поаної CMml ввртості дІІlоі ]CMCnLIIOЇ діЛlІlІКIІ віДnОlіЛfIО до п.2 І ІІЬОГО Договору, 1IACJI1ПII'" l!aq1:8 

• дсржаlllОГО IlmIlla прно вnaCIIOcт1 "а ]CMnIO. 
6.2. З момснту І''''"КІІСННІІ У ПОIC)'ПUII праВІ мас"ості ІІІ ]емелыІy діЛIІІІIС)' ICТlНОIЛСIІIІR Рlнішс npB.oIIIA pem І ~ 
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7.1. P'OIlK IlInlJllCOaoro noripluclIlIlI або 8ИПUІСО80ГО ПСУlа""1І земсл .. tlоі ділlllllСtl "ссе Покупсuь з ІІІU'''':;І(П 
апасності. 

7.'1.У ІІІПІШІС)', КОЛІІ ПРОРІСU" ПРОСТРаЧ". ПСРCJIIIЧУ зсмелыlіi .ІІіЛIІНКIІ вбо Покупеuь ПРОСТРаЧІІВ ,1 
naripUICHtl1l або IIInIUllCO_OГO ПСУlаІ"'1І ІІССС стаРОІ'" ОІО ПРОСТРПЧllла ПСРIWIЧУ вбо nplIRtlll1Тl. J 

7.3. ЯКЩО І поriРWСlші ЧІІ псуааІ,ні :lсмсльt.оі .ІІіn_"1С1І с ІШІІ СlОроlltl Договору.lО _i.anoliДВnLlliCТlo I~CCC 
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8. O"plwe,,". enoplB 
В.І. Всі СПОРІІ, шо BllllllкatCJtL ПРІІ llIкotlaнtli умоа І"ОГО Дагоаору Ібо І :l1'IІЗКУ:l тлумаЧСt.tlllМ Яого "OJ~cliil:tll~"pliii.OlCma 

ПСРСГОlOріl. _ І 
В.1. ЯКII1О CraPOHII ПРOТlгом міСІІUII "е дОСІІГ"'" ДQMOaпeHacтi. 10 спір ПСРC.lllС11оСІІ на РQ]ГЛIІд: ~=3~=~'j 

8CnlloВnCIIOMY ЧШІШІМ :llкoiloдalcтaoM YКPlrlftt. У ШОМУ IIInlUllC)' СУдОlі I'npml нссе стаРОІІ" шо HCJ В 
ІІІканапІ rx lІеllancжtltlМ Ч'ІІІОМ. 

9. ]мl"н умов.ДОn80РУ та non pulpB8H". 
9.1. Зміна УМОІ ДO~IOPY Ібо IIIecellНII ДОПОIНСНЬ ДD Нlоого мо.1"'11 тUtЬKII ]1 :1І'О.ІІО10 CrapiH. 
91. Всі :lMillll та даПОI"еНIІIІ до ДОГОІОРУ :шіRснюlO11oСІІ тілысІ I-ПIlС"IIОlіА формі з ІІIС1УПНIІМ~~:~~~~СННI~~~~~~~-' 

opraHIX нanріny, офаРМnЮI0110СІІ у IlImlUЇi JIOдImC080i )'ГОЛІІ, ша с неаі.ll·ЄМIlОЮ·.,ВCnltfоlO ШоОГО Договору. 
9.3. ЦеА ДОГОlір може бynl розіРВllІІІR ПРО.ІІІІUCМ : w~ .. 1J9,~1"1 
9.3.1. Ураі lIecMml Покупцем ПОlноі lбо Ч8CnCOlоі laprocтi JII"оіхмелloноі діПIlНКIІЗГЇЛflО п. 2 І. 
9.3.1. Ypui порущеНlІ1І умов IIІКЛIUlCНIІ" У піДnУIlln1 2.1. шоra Договору. 
9.4.У pui "СІІІІОНІНІІІІ о.анісю Ь Crapill УМОІ шого ДОГОІОРУ lіll Маже 61111 :lMillCHIIR lбо pmlipllfPJ~n;їl":.rM~r.J) 

рlшеllНIІМ CY.ll'l Ібо господарського CY/JY. 
10.О"ТР8ПI. 

10.1 Всі _lI1pml, nOI'II]alli з УКЛІ.ІІІІНІІВМ шого ДоГОІОРУ, Аого ІІOТDрlВnЬШIМ ПОСlідЧСtltlllll, 
ПОIC)'ПСUL. 

11. ДUDТfCDоl Y.,OOII • 
.11.1. lten Договір с обоа'IІ3КОI"М ДnII сторІІІ :І MOMemy niдnllcahHII ~~MI ~pOHaMII. -1КО''~IЛІII~II~а 
111. ЦеА Доralір niдnarac IІOТDріanLному.ПОС8ідчеllllЮ та pCCC1pawr 1lдn01l.llHO ДQ ЧIІНllоra:l1 
11 :3. ЦеА ДoГOlip І ДQКУМСІI1' пра СМ81У illp1Dcт1 :lcмnl с ni.llC1llaolO ДnII lідаедс"lІІІ :llІМсльttоі діл.НIСIІ 

.іСржаIНОГО 8ICt1I на ПрІІО nplllmloi aпlc"omlll :lСМІІIО. • : 
11.4. ПокynсUL с плmlНКОМ ncwmcy "І npll6yroK НIЗlranЬІІ"Х nl./ICТUIX. І сі І 
11.5. ЦеА ДоГО81р СКЛIulcНО 1'11 Hanpiвnь,1O посаlдЧСІІО 8 3 (1рLOХ) npIIMlpH"KIX, 0.11"" з .К'ІХ :Jбcр :~ 

&pOllpCLKOГO міського НОТІрlмь"ого oкpyry, Кllіlськоі обnac:тl, &I3I1Р Н.М •• 8 ".&РОllР". Іул.Нам. • 
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куПІВЛІ-продажу земелы�оіi діЛИНКl1 

Ilесільськогоспода рського ПРllзиачеВllИ 

Аllсто Вро.ари K"r.C6HOr 06ласnrL д., ",,,а,,' С60."ОIО P0lt1lpY()IUI ",'aЦJI ().a()ЦJlnr6 ",oClnDlO і",CJltI. 

МIІ, ЩО НІІЖ"С ninnllCВnIIC', "аnалі СТОРОНІІ: IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КllІвськоІ 
ОIiЛАСТI, loplllIll .. ,la anреса: м.БроаlРII, вул.ГаrlріНI, 15, InеlmlФlкаціПllllП коп 26376375, а осоБІ 
АНдРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЄКСАНДРОВИЧА,IКIIП nіс ІІІ ПЩСТІві nOOlPC1lC)C:ri, nocвin"CIIOЇ 1 1.07.2007 року з. рЯ! 
1230 н,м.&I:JllР npHBmllf"f IІотарlусом БРО8арс.коro ",ісIоКОro Ilотарім,,,оro ОlCpуry та зriДIfО СТ. 42 ЗакОllУ 
УКРІТIIII"Про "Іісцсвс CUI08p.nYBalfH. вУкраїні", іМСlІоваlШn • поnan,шому "ПРОДАВЕЦЬ", з ОДІllєі ctOpollll, 
І ТОВАРІIСТВО 3 OIiME~I{OIO ВІДПОВJДAJJЬІІІСТІО "КJТ-ІПDЕСТ", ідеlmlФікаціRllІІR код 32128998, 
IOp11Al1'llla IU1реса: 07400, КIІІВС'ка облlCТlo, м.БроваРII, аул.ВОIC3МLllа, буn.4, (свідоцтво про державну ресстрацію 
IОРIUlIІЧIIОЇ особ .. ссрії АОО Н! 092823, BlflIIIfOro пеР"ВНIІ" реєстраторО"1 ВlflCО"КО"У БРО8арс.коі нlс.коі PIUUI 
В.О.КУ3IIЄЦО811"I, дата ПРОВCnСIltIІ nержаВIІОЇ реєстраЦІЇ 30.092002 року номер звn .. су про 81С1110чсlltlR BinOMOcтel1 
про ІОРІІДІІЧІ'У особу по ЄДР 1355120 0000 000836) в осоБІ nllpcкropa ТРОЩЕНКО ОЛЬГИ ІВАНІВНИ, 
ідCJmlфікацln,шn номер 2522709921, зареєстроааllОЇ 311 адресою: КllїВС.ка оБЛICn, ,,1. БР08аРJf, 8ул.Груwевс,коro, 
буд.3-а, К8.23, .каnіє на підставі C1'a'tYtY ТОВ ccKiT-ІIIІСc:m зареЄСТРО81110ro 30.09.2002 року, IIOr.,ep 3І1ПllСУ 2662 
ВIlКОи .... Ilr., Koto,iТCТOM БроварCloКОЇ "Ііс,кої РIlIIІ, і"'СIІОDвиа в пoпan.шоtoty "ПОКУПЕЦЬ", з npyroї ctOPOllII, 
УКnIlЛll lIIНltR Доro8ір про ІІаступне: 

1. ПРW1СТ Договору 
1.1. Продавсць на пincтuі рішенн. Броварс,кої міс,коі PIUUI N! 561-30-05 від 20.122007 року neplVlac 

(продвє), а Покупець ПРIІRмас (КУПУЄ) У власніcn І оnnaчує зе"ICnIoНУ niullJCY нсcinloCloкоroспonарсuoro 
ПР'l3начеIlН. nлощеlО 0,0410 га, lUIJI обc:nyroВУВIІІНI rocnoдapcloKoro бnоку - зсмлі ЖlrrЛОlоі заБУДОВII, ЩО 
,нlХОДИnСН за IІДресою: КІІТ.ська облаCТJo, I'lісто Вро.ар .. , ВУЛІІЦR МарlУ ЛаГУ'IОDОі, 186 (вісla"llIJUUП'1o літера 
6), HllДlUli ,а 1'еКctOм "ПрcnмІІТ Доroвору Ібо зеМCn.,lа діл.НІС8". 

12. 3емеп,на діл.НКІ, 'ІЗна .. ена І п.l.1., є І КОРIIСІУ18ккі Покyn1Ul ,rinнo noroBopy opellДlI ЗСМCl1lol10Ї діл.НІСІI 
afд 23.11.2007 року, зареССТРОlаноro у КиіlCloкіR реriонм.иіЯ філіі Державноro niдnpJfCtolcтвa ссЦеН1рУ зсмеп,ноro 
кwc:rpy при Державному комітеті України по 3CtolCn.HlItof реСУРСВI», про ЩО у Державному реестрі земеп .. 
ВlJIlнено ,anllC від 23.11.2007 року N! 040733800153. 

На зсмcnьнlR дїмнці, ЩО lідчужуЄl1oCl, зН8ХОДII11oCR пеааmtОDі приміщеНІ", а саме: 
- rocnolllPCJoКlIR бnoк, зaranloною nлощClO 28,6 ха."I., що IIМeжllТIt, ПОК)'lЩlO на пщc:тuі CBinoцrвa про право 

8ІІlСltocrI на нерухоме .. вАно, BlflIIIIoro 05.06.2007 року lIIІСОIIІСОМО"1 БРОВlрс.коі міCloКОЇ PIUUI на niдcrui рішенНІ ві.а 
26.12.2006 року H!S88, заресстрованоro І KO"IYHВn.HOMY ninnPlIDlcтвl Бровврс.кої MiCIoKOЇ ~I сеБРОlарс.ке 
міжміське бlОРО технічної іИlентарII3I1Ц1Ї.. ,riдtlo Bltтlry про peєcrpaцllO npuа власноm на нерухоме маАllО lід 
05.06.2007 РОКУ, номер витаry 14794944, реЄС1рlЩіRЮIR номер 19104662, номер зanllСУ 962 в КIIll3i 113; 

• rocnодаpCloКlІА мок, ЗlU'8Jlloною площею 23,9 КВ-М., ЩО 11ІІЛeжитs. ПОJCYПЦIо на niдcmuli caїдoцrвa про пр .. о 
811lC1loc:ri на нерухоме MвRнo BIfД8НOro 06.06.2007 року ВШCDIUCOr.,он БРО8ВрCloкоі міCloкоі plДllllI підставІ рішеННІ lід 
26.12.2006 року N!S88, заР~ВIІIОro в КОfotyНВЛlolІОМУ niдnpllEМcтвi Броварс,коі follcIoKoi рlЩll «БРОlарCloIСС 
міасміс.ке бюро технічної інаеитаРll3аціі» зrinно ВllТlry про ресстрацію пр .. а ВЛ8Сllостl на He!'fX0Me иaRно від 
06.06.2007 року, номер 1117_1'1 14802007, peccтpaцlnНltR нонер 19112283, номер ЗIПlu:y ?58 В ~IS~I 113; 

- rocnoдapc'КlIR бnoк, 3arвJ11oHOIO nnОЩClO 15,0 кв.1'., що 11811eaalТlt Покупцю на mдcraal CВlДOцrв8 про прао 
8111C110cri ІІІ нерухоме маЯно aSlД8lloro 06.06.2007 року ВSlКОИlCOмом БроваРCloкоі мІс,коі plДll на підставі рlшеlПІІвlд 
2~.12.2006 рОку N!S88, З8Р~ССТР08аноro в КОМУІІМ.НО"ІУ ninnpllDI~i БР08арс,коі мlс.коі PIUUI «Броварс.~ 
МlжміCJoке бlOРО технІчної IHBeнтapll3aufї •• згlдно 81mrry про peєcтp8ЦllO пр .. а вnacllocтi на He~YXO"le маПно 8111 
06.06.2007 РОКУ, lІомер 811ТJ1ry 14801580, рeccrpацlRИSlR номер 19111403,ІІомер 'ІПSlсу ?61 8,!",131113; 

- rocnoдapcioКl,R мок, 38I'IUI'ІІОІО nnощClO 25,2 ха.н., ЩО НllЛCЖlIТIt ПОIC)'ПЦlO на ПIДCТВ8I cвfдoцrвa про право 
llllaCиoc:ri ІІІ иерУХОfolе "lаАlІО, BlflIIIlOro 06.062007 року BllКOlucor.'OM БроварСJoКOі мІCJoКОЇ plДlI на пfдcтul рІшеННІ lin 
26.12.2006 року N!S'8, зареССТРОlаноro 'В KototylIM'HOfo'Y nfдnplIDlcтвl БРО8арСloкоі ",іс,кої РIllIІ сtБРОlарCloIСС 
мЬкмlс.ке бюро техні'lІІоі і .. 8СlпаРll3аціі» ,МІО almrr)' про peccrpaцbo праа Вn8CIIOcтl на IlеРУХО"lе l,aRllО від 
06.06.2007 року, номер ВllТ1ry 14801388, реccrpаціRшSn номер 19111670, номер ЗІПІІСУ 960 8 КlІІ131 113; 

- rocnoдapcLКlln мок, Зlll'lWoною nлощClO 25,9 кв.М., ЩО IIІІЛСІОIТIt Покупцю на ~fдcтaвi cв!noцrвa ~ пр .. о 
8IIacнocri ііа lIepyxotore мвАllО, ВІIД8lIОI'О 14.062007 року BIIКOIIКOr.IOM Бро .. рСІоКОТ MICIoКO~ P~I на ПІДставІ р,шеШIІ від 
2~.12.2006 року N!S88, зареєсТрОlаноro в Koмytlllllol'OMY пinnРlSо,~1 &p08aPCIoКOI "I1С1оКОЇ рlЩll «БРОlарс.ке 
ІllIWіСlоке бlOРО технічної IнBClrrapll3aцii» ЗМІО 11mrr)' про peЄC1pIlЦlIO ПР". власності ІІа Ile~YXOto,e мaRllО від 
14.06.2007 року, HOr.,ep ІllТІІry 14899670, реєстраціRlшR IІОІ'ер 19211558, номер ЗВnIlСУ 969 8 КlПОI 113; 
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- rocnoдaPCIIКlIR бпок, зinuп.llОIО nnОЩeJО 25,9 ICВ.r.I., що IIВncaaт. Покуп~о. ІІа ~iдcтaBi CB~ao~a про 
MacllOcтi ІІІ! ІІСРУХОМО r.taltlIO, IlfДIIlOro 06.05.2007 року DIIКOII'"!r.lqr.1 БРОlарсько1 r.tICIIKO~. P~II ІІа "ПlдmJl piwaIJI'l 
25.12.2.005 року НёВВ, 31pcccтpoBaнoro в KOМYIIВnIIHOr.tY ПI4ПРItЄМ~1 БроваРСЬКОI M~CЬKOI PiU111 ееБро 
r.lіжмlсько 610РО тaxHi'lllOЇ iIIDcнтapll3aц1ї» 3гі4НО BlfТlГY про pctcтpaцllO права BnacllOCТI І.а IIcpYXO\lr 11_1 
06.06.2007 РОКУ.ІІОМСР BlfТlГY 14B~2252, рс:єстраціАIІІІА IIОМСр 19112S31, номер запису 9S9 в kНlfзі 113. 

ЗriдtlО ІIІСllОЇку БРОlарського міського lідділу 30МCnЬІПІХ ресурсі І lід 03.12.2007 року Н!04-3/IО-3/1. 
дiпallкa. що І: ПР~lста.1 Цltoro ДоrolОРУ, ПОВІІІ1Н8 IllКoPllCТOIYBmlcl з ДОТРltмаНIІIМ оБОВ'lзків 3CM.1CL1 

3Mic:ry добросусідства та обмежснь прп ІІІ зеr.mю, ICТDIloвneHl1X у ст.ст.ст.9I,103,111 3cMCnIoHoro К 
УКРDЇШІ, cr.ЗS Закону. УкраіНl1 ссПро OXOPOI'Y зеr.ICnЬ», закОllОДIDства про ОХОрОIІУ IlаВКОЛllШIІЬОro Прll • 

. ССРСДОВІІЩІІ». 
Правові обмажеІІНІ ІІа BIIKOPIICТIUIIIJI даної 3OМCnIIIIOЇ ділlllКIІ: 

1.1. ЗмІІІа ulnlooloro ІlІкорш:rаIШI. 
За ПОРУШСННІ :seMCnIIlloro 31KOHOДlICТВB ІІІІІнl осоБІІІІССУТЬ IОРНДН'IНУ відnовідалыlсть згіДIІО закону 

BIДnOllдllo до IIICIIOIКY lід 03.12.2007 року Nи1467 управnіННI містоБУДУВВlШI та apxiTeктypl1 Бро 
мlСltкоі paдll містобудівні обмежОlllll та обтяжеННІ зеr.шеКОРIIСТУВIІIИI згіДIІО кадастрового nnallY та віllПОli.3r. 
P03PВXYIIKiB nnощ ІІІКОНІНІІХ ТОВ ссТєрміlШ (без права забудовн): 

: ; - Іlдcyтнl. . 
. 2. Ціllа продажу ЗUleJILllоі дШПIIЮI. СТРОЮІ І ПОРП40К оnлаТIІ. 

2.1. ЦІНІ продвжу зеМeJlьноі дinяНКlI за цим Договором складає S7744,40 (п'нтдеСJJТ сі". nlСІЧ сімсот 
ЧOТlIРIІ) I1»lІвні 40 копіОок. Ікі Покупець ПОІИНСН перерахувати на рахУНОК ПродаВЦІ ПрOТlГО'l 3 (Іі' 
бlнкlвсltkllХ днІв (р/р 3311432770000' 6РОВВРСltКС УДК в ГУДКУ в КllївськіА обnвсті М.КlІсва МФО 821018, 
23S71923). 
• 2.2. 3r1дно BVI'IIry з технічноі ДОКУМСlmщiі про HopManllНY rpошову оцінку зеМeJlЬНОЇ ділlНЮI ІіА 03 I~ 
. раку N! 04-3/13-318 6роварського міського Biддiny зеr.tcnьннх ресурсів, норr.lаnllиа грошова оціН .... JC 

дlлаllClІ C'I'DIIOBJI'I'It 74 552,00 (сІмдесат ЧОТИРJІ ТИClчі п'псот п'нтдеCRТ дві) rpHBHi оо копіПоlС. 
2.3. 3rlднo В"СНОВКУ сксперта про ouil1tl1 ввртість зсr.lcnьноі дinяНКИ Експертно-оціНОЧllОЇ фірr.1ІІ «Е 

цеиrp» від зо.l1~00? року .0цlHHa вартість зомc:nьноі дїJIJIHКlI станОIИТЬ '7 744,40 (п'ятдесят сі .. 11~' 
сорок ЧOТltpll) ГPIIBHI 4~ КОПІliок. затвердженого ГОЛОІНІІ" ynрaвnінНlМ зеМCnЬНIІХ рссурсів У КlIЇIC.КSO , 
12.12.2007 раку, відпОВІДно до ВІІСНОВКУ ДСРЖ8l1ll0і експсртизи зcмnеВПОРIДНОЇ ДOКYMcнтвuiї lід 12 J1IYJIIII. 
раку Н!4а-421. 

3. Обов'аКIІ сторі .. 
3.1. Покупець зо60в'IЗ8НиR: -

. 3.1.1. Смmrrи вартість зеМC:nIo .. оі дімнки І ctpOXJI та В розмірвх. що перс:.цбачені п.2.1. ЦIooro ДоroIОРУ· : Да;~:".НlДllати ПродaDЦJO нео6х1дні MaтcpiВnJl, lідомості, дoкyмeКnI тощо про ІIIIСОИІІIJlJJ yмOl І) 

.. 6e:a~;~ ~І~муіатисlo' 06межСІІЬ, що HВКn8ДcHI та встановлсні ІІа придбану зсмельну дiлJJИJC)' (~~ 
.. o6'tJCnt іlне І е:апереШКОДlIС IНКOPIICI'8НtI. об'єктів 3lll'lUl1ol(OГO KOPIICТ)'ll8НH' (пішохідні та аатоаlобlJl.Мjfl 
.. нжснерноі і ..... р.~у..,..,..и) • • • pctCIJIIIII 

:~ МШКJIНIIc:r. до ..... -'r -'Ir , що зареєстрОВ8Н1 на зеМC:nIoНІR дїJIJIHЦI на мо".ент . ~ 
~:.,IOPII&:ryIIllH. ~nY ІІа земельну. дinяllКУ відповідних Cll)'Ж6 ДIIJI обc:nуrolуааllНl і реr.IОIП)' об'єКТІI ( • 
. :. ~iд'bдlB до НІІХ ~=іеРI,от інфрвcrpyanyр"! розмlщсlltlJl нв зсмелlollіR діnaнці межоВІІХ і гсодС]II"МJI 

'0 3.IА.3 МОМeиty ДСР.88"ОЇ іі і ірlllC і 
. оnеред6ачеНIIХ чиниим з PCЄctpIЦl JU:oгo Договору сnnачувDТtI зсftlCnЬНIІR поДІТОК І роз'" 
: 3.1.5. 3apetcrpyвml =нодавс:вом Украіни про nnвty за ЗCМnIО. 
о· ,. 3.1.6. npJlnllllТlI у ВnВCHI:':: ру BCl'8НOвncHo"I)' ЗІКОНОДllспоr.1 порцку. oc:ri Jla~ 
.:. _.~HXY. " МC:nlolІ)' дlЛRнку пlCIUI PcєcrplЦlї ACP2КIUIIIOro акту про ПРІІО аласИ 
... :. з.2. Продавсці. з060В'Х3l1іJlR: 
.0. .2.1. ПРJlАIIІІТІI OMIny ПіП 2.1, 
.::: ~ora.opy. oкynuer.I Вартості зсмc:nьноі дш.НКlI в розмірі та І терміНll, обумоanСJl • 
" ' 3.2.2, ПеРед8111 • • .... ~ • .. 1 Вn8CtlJcт. зеММltllУ .1. І acJlol:fI .... t.- '. Иtcy. •• '-"ІОСУ П МІ pcєcrpaцii державІІОГО акту про прІІО ал , .. 
'. "ПО 4.1.У ОJlПIІАКу НСВИКОІ"'ІНІ П 4. ВідПОDlдanlollleтt. СторІІІ .rafII 11 
\ і!в:::цем ClоТх 060В'Пків IІме:.::цем '.ІОВ цього Договору Продавець r.IBE ПРОІО 11:~IJlJCCIJI"'JtP 
• 'Ідш eantllM lIIКOIIIIII'IM зо60в'lІ3l11lt ЧІІНОМ,,, також BIдwKOДYB .. IHI збlmciа, зu.DDI111Х opJJl"111 
\ ,о .ICOДytaIlIИIl36Irndв, CnРltЧllНСНl1Х ,n16o r.11t проо розІрвати цсll Договір у DcтaIIOвne"o~ty n 
у. ОГО розіРВIІIНIМ. \. ~ __ o. 
~ .. 
~ .. . ,. 
~ .. . ' ... 

., 



:::~.-
: .... : .... ., 
·~"4.2.y раl порушеНІІІ тep,.liнr ~Mm! 3І зеМ~.11У _ІПСУ, п~редбаЧСIIОro п.2.1. ДВllОro ДоroIОРУ, ПокynсЦ1о 
СІІІІвчУЕ ПРOllВІUIO ПI:НIО у Р03,.IIРI ПОllВlАної обліКОIОЇ c:raвКlI Н;щіОIIВn.НОro БIUIКУ УкраіНІІ, ЩО діє нв МОМСНТ. 
0ІІІІ11'11 ,а КОЖСН дсн" проc:rpОЧКII матсжу. " 

43. Jlкщо ПокynClUo І теР"lі" 30 ("PI~I) ДІ'іl.З Мnl ОСТ81111ЬОі СМШI зПдllО п~l. ш.оro ДОrDlОРУ ІІС 
cnnmm. DCI'8IIOanCl1)' І п.2.1. Доro~~РI ШІІ)' Ібо BWloBlmCl пр11R11I't11 ПРluЮlUl)' lIЇМIIКY, ПрOlII1IIСЦЬ МІЄ 
право DllМanml npllnlll1Тl ПРllДБВНОI 31:r.ICllЬHOЇ діп'IIКII І CnnШI ЦЇШІ, а також BiдwкoдylllUlНI' збlmcll, 
3IIJIlIIII111X 3IItP1lr.lК010 BIIКOIIIII~, або, 3 С80СЇ c:roРОШl, поруиryвШI mnaШІІ про ро3іРlllПIl IUooro ДОrDІОРУ 
IВIlr.шnml Іlдwко.цуIIШIІ збlП1CJІ. 
. 4.4.У Ilmaдкy розіРDВIIJI.' ДO~IOPY 3 ВIШIІ ПОКУПWl смачснl ІІІІМ rpowOli КОШТІI повсpтaкrrr.ca ПРО_ЦС'" 
ПОКУПЦСІІ зв ,.llнусом збlІТКIВ, поп 13ВІІІІХ 3 офОРМnСtI"IМ ДОrDВОРУ та li.дlleдCHHlIoI зсr.lcnьноі lIinlllKl1 (пlдroтaвка 
'1'СХIIIЧIIОro пвспоР1У, проекту lіДJlСДСІШІ, омата ВВРТОсті теХlІlЧШІХ умов, послуг cncqiвnicril, Нcmlріlll.IIОro 
посвllIчснн' ДоrolОРУ тощо). 

4.5. РозlРВ8І1111 ДоrolОРУ Ilе звіn.'I'Є ПОКУПWl від CMml ПСllі, псрсдБВllСНОї П.4.2. ЦIooro ДоroIОРУ. 
4.6. Смата WТPВфllllХ санкціА ІІС звіл.IІIЄ ПокупЦІ від обов',зкіl BIIKOIIIUIIII доrolіРШIХ зоБОI'13ІІ1І. І псріод 

дП >,,101 Д81IOro ДоrolОРУ купівлі-продажу. 
4.7.У раї 11C8IIKOllaнlll ПродаІЦСМ УМОІ qIooro ДоrolОРУ, Покупець ,.ІІЄ право 111r.lanmllllltOllaHIII Продавцсм 

своіх 0601'lзкі. нanС:ЖШIМ ЧIfНОМ, а тако. віДWКОДУIIІШ. збитхll, 3D1ДIІIIIХ 38ТрIIМКОIO B"KOНВI"II. вбо має 
np1ШО p03Їplml цсА Доroвір у BCТIIloвnctlOMY порадку і IIIMaraтJl BЇДWKOДYBBIIIII збlfТКів. СПрllЧllНСllІІХ Roro 
ро'ЇРВ8ІIІІI"'. 

4.8. ПРІІ розіРІанні цьоro ДоrolОРУ 3 ІИНІІ ПРОДВВЦІ, суr.ш, .кі СМlчеllі Покупцем ПродавЦlО на IIIKOI.aнНl 
Ц100rD ДоrolОру, по.сртаютьСI Продавцсм ПокупЦlO • nOBI'Or.ry оБСl3і. 

4.9. Пр" розір.анllі uьoro Дого.ору 3 нс:зanСЖІІИХ .ід Старlн ПРІІЧІІ.І, суr.ш, акі смвчсні Покупцсм ПРОДDlЦlО 
на ВIlIОКВIIНІ цьоro Доro.ору, по.cpтatОТЬCl ПокупЦlO І ПО.НОМУ оБClзі. Нсзanааlllr.1ІІ ПР'.ЧІ.Н.,..ІІ е ФОРС-,.IВЖОРllі 
оБC1'D8IIКII, зrWlО законодавства Украіни. 

4.10. ВIдПОliдanьніcn. та права Сторін, ЩО нс Пl:редбаЧCJd ЩІМ ДоrolОРОМ, Вll3начllOТloCl .ЇДnO.UuIO до 
3IКDИОДUcraa УкраїНII. 

S. Гlрантііта ПРСТСII3П 
5.1. Продавсць гарантус. ЩО зсмcnьна дімнка. Іка є предметом QIooro Доroвору, .XOДНn ДО катсroріі зсr.IМ., 

ЩО "ІОХСУТЬ бynl відчужувані згїДІІО законодавства УкраїНll, .іт.llа від БУДЬ-ІКIIХ маАНОВl1Х прав і npCТClofR 1рСТЇХ 
осІб, про Ікі на момент підписани. ЦЬОro Доroвору Продавець ЧІІ Покупець ІІС міг Ilе 3HaТlI, НС знахОДlтCl під 
.реШТОI\II СУДОІІІХ справ на НСЇ нсмае. 

5.2. Продавець с.ідЧIlТЬ, ЩО зraдaнa земcnьна ДЇЛІІнка до ЦЬОro ЧВСУ ІІікому іншому нс 3даНа • ОРI:МУ, НС 
продан .. ІІІ: ПО.дllро.ана. • спорі. і під sабороноlO (арешro"l) не перобу.вс. судо.оro спору ЩО до Ilеі, ВК .несок до 
cnnyrнoro фонду ІОРНДІІЧННХ осіб НС .нссена. 8ідчуаувана земc:nьна дїJllнкa 3IIВXCWrrt.CI у стані, по.нfcno 
nplflllТllOl\1)' дпа .ИКОРIІСТВННl fi за цinьO.11М ПРШІІВЧСЮWІ. 

5.3. У .їдno.iдHocтi Ь звконодавством УкраіШI Покупець nP'fД6ав зсr.ICJ1Ь11)' дimrнкy без права 3111іНІІ П 
цim.olOro ПРІОНВЧСННІ. 

5.4. Покупеuь ОГnIНУ. земcnьну дllllНКУ І наурі, 0знаАОМII8С1 3 ії KinькicH.I,.1II і JlКЇCIIIWlI харarm:РIICnIКlfoЩ 
пlJaСМНllМIІ і HUCfoIHIIMII спорудами та об'єкraми і оБМClCCllНlМl1 ЩОДО ії IIIКOPIICТ8НIIJI. 

6. ПерсхІд nplIBa вnaa.ocтl па зеаleJI.lау дlпПIllСУ 
6.1. ОБОВ·.З0К ПродавЦІ псрcдaТll зсммьну lIЇМIIКY ПокуPЦlO ...... t:1'IoCl IIIItОНIlUI,.1 f право anВCIIOcтi на 

-enьну ділІНКУ ПСрС:ХОДllТь до ПОКУПЦІ niCJII по.ноі CMaТlI BBpтom ДllНоі 'CfoIMIoHoi дinlню, lідпо.ідно до П~ 1. 
~ro ДоrolОРУ, одержанНІ ПОКУПЦCfoI дер_ноro ura на право anвсиоm ІІІ 3CWЛ1O. • 

6.2. З MOMCнry ВИНИКНСІІІІІ У ПОКУПЦІ права ВnВCHom 1111 3CfolМIoIl)' дlлJнку .СТІІlоanСIПIА ранІше npaвOlllR 
рexnlі' І всІ правОlстанОВnlOlочі ДОКУМI:IІ11I про праl'В ПоК)'ПWI на корш:rylllllll (оренду) цІєї 3l:Іоlм.поі lIЇJIRHКlI 
8ТрачlllOТlt Чllllнlcn.. 

7. Pl13JIK 811падковоrо поriршеllllП або D,ШІДКОDОro ПСУВ~IIIUl3U.М.llоr дlпП11К11 
7.1. I'IOIIK ІJlпадКОIОro погіршСННІ або .IIПIДКO.Оro псу.анНІ 3CfolМЬНОІ lIWllКlI неСI: Покупсць 3 MOMI:IfТ)' 

переходу до НЬОro права anВCHom. 
72.'1 .IIПадку. КОЛlI Продавець ПРОС1рОЧIII ncpeдasry 3CfolМЬІІОЇ дinlllКlI 160 Покупсць проcrpОЧII. ії npllRlIIТr8, 

РIIJIIК Illnaдкoloro norfpwcHHB Ібо IllnВДКOloro ПСУ.ІІІІІ' НС:СС: c:roPOH" що проcrpОЧllЛа переда~ вбо npllRIIIТr8. 
7.3. Якщо • погіРШI:Нll1 ЧІІ ПСУВlІlні земcnьноі JIinlllКll с IlІІlа CтapOlll1 ДоrolОРУ, то BЇДnOIIД8ll.Hicn. нссе WI 

Crapoнa, 
8. ВllрішСlllUl спорІв 

В ~.1. ВсІ СПОрll, ЩО ВIIНИICIJOТIe Прll Вllконаннl УМОІ q.OrD Доro.ору або 13В'I3КУ 3 Тлyt.'ВЧСIIНІМ Roro ПOnОЖСI .... 
11p,,,,yton.CI ШЛІХОМ ncpl:roBOpiв. ., -/) 

~. 
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~.~~ 
~ ,/ 

L_--



. :nH ДO .. OВnCllocт1 то спір ПСРсдаєrьсн ІІа розгл.д СУДОВІІХ opralliB у 
8.2. Jlкщо Cropollll npcmal'OM мlClЦlllС ДOClr: •• Yкpa1'lll' У W:OМY IІІПадку СУДОlі Вll11JаТlI ІІССС сторо .... ЩО "І: 

порадку, IC'I1UIOanCllOMY ЧUlШIIМ ЗIlОIIОДlIСТІО... • "-
1111011І11І1 YМOIII AOl'OlOpy 160 Illкаlllllll іх НС.,IІІІCЖlIII.. ЧІ'ІІО". 

,. 3.dlll. ),.'ОВ ДОnВОр)' ТІ Аого р03lрВВ .... Н • 

9.1.3мllІl МОІ AOl'OloPY або ІІІСССІІІІІ ДОПОlllен. ДО 11.01'0 .'ОJlClllllі тіл.КІ' за ЗГОДОІ~ СтОРІН. . 
9.2. ВсІ зJr1111 ТІ ДОПОВІІСНІІІ ДО AOI'OIOPY здїRСIІІОIcm.СІ тіт.КlI І ПIlС.~'ОlіА фОРМ~. з lІаступним nOCB!~eIlH"" 

ТВКlIX змll. та ДОПОВI.ClI. D ОР ..... ах I1000plln)', ОфОРr.unolO1'loCl У ВІІГЛ'ДІ додаткОIОI УГОДІ', ЩО Є "СВ'Д С_ІНОЮ 
"ICnIIIOIO ЦIoOI'O AOl'Oiopy. . . 

9'з. ЦеА AOl'OllpJoIOlCe 6ynl разіРВIШIR ПРОДІІВЦСМ : • • • 
9.3.1. У разІ lІесмlП1' Покупцем nOllloi 160 часткОlоі IВртості Дlllоі ЗСМCn.llоі ДІЛ.ІІКІІ ЗПД110 П. 2.1. IUoOro 

AOI'OIOPY· 
9.3.2 Уразі ПОРУШСНІІІ умов alIlCIIDдCHIIX У niдll)'lIIm 2.1. ЦIoOI'O AOrolOpy. 

. 9.4.У разІ l.e111K01111101 OДIIlao Ь Croplll УМОІ ЦIooro AOrolOPY віll МОЖС бути змІнсниR або розірваllllR на 
IIIMOry apyroT CroРОIШ за рішеНIIІ" суду або I'OcnoДlpcLкal'O суду. 

10. B.l11JaТlI. 
10.1 ВсІ Ilnpml, nOD'ouli з УІСІІІДІІШІМ цьoro AOI'OIOPY, Roro l.атарIМЬНIIМ nocDiд"CH"'I'tI, рссстраціао та 

IIIКOIIIIII ... ', бере ІІІ себе Покупсць. 
11. ДOДlТКOBI )' •• 0 •••• 

11.1. ЦеП AOI'OBlp t оБОI'nкаll'.' дп. croplH З МО.'СИІУ nlamlClНl1I обома CropoHaMII. 
'11.2. ЦеП AOl'OIip nlдn.rac Haтвpiвm. •• oмy посвfдчСНніа тв реєстрації lідпОllдно до ЧІІННОГО законодавства. 
11'з. ЦсП AOl'OIfp І документ про смату IIРТОсті земnf с підставою діі' lіДlедсн ... 3Cl'tfCnLHo; діл.ни., в H;nypi 

(ІІІ Mlcцcoom) 1ІІІДІчl ДСрlШІІкоl'O 8ІСТІІ кв прно ПРI.11П110і ВnDCIlocri на земmо. 
11.4. Покупець t МIП1ІI.кам Єдtmoro noдвткy НІ ЗIU'IUIIoНlIХ підC'l'lllВХ. 
11.5. ЦеА AOl'Ollp CICIIIIДCHO та шnuріanЬ110 посвfдчСIІО D 3 (трьох) nP'lМірниках, ОДИН 3 '1U1Х збсріramса І 

спрввах nplIBIII1'oro ИOТlрі~CD BpolapcLKoro Micькoro натврlвm.иоro ОКРУІУ, Киівськоі області. БВЗllР н.м., • 
м.IiРОlар .. , lуn.НсзananIОСТІ, 7, а brшl- IIIДІІО'І1еСІІ Croponw ЦIooro AOroIOPY. 

Старо •••• Aon.opy : 
DРOДD81Щ1t: Покупець: 

liроаарсыс8 a!I&:It1C8 Рада КI,Тo&:ltKol a6пacтl ТОВАРИСТВО 3 ОJiМЕЖЕНОІО 
~1.БРО"РIІ,К"і'СhDQ6д J"YЛ ГОАР!"' " і ВIДІІОВІДAJlЬВІСТЮ .. КІТ-ІПВЕСТ", 

О ro ~\RPєєі.tЧl~_esиd ІС Ifl·wtч.eCrrифікaцl&lНIIЙ код 32128998, юjШДИЧflа адресі: 
• .... ,,~ •• ~4bo, kиiaс.п облacn., м.БРОlари, lул.ВОК3I11Ьиа, 

lПИСlВ догqвоР~В 1(_' lRЛ1-Ііll0Дr\)l(У - буд.4 

'а даруваІ?'І.{!! з .~]j,~.І~ИХ ділSf i'jUJ~ dP~~~'"::Н1ВНИ 
"'І: ~~ 1,:. І' .. ' \ #. ~\P. .. 

а. J,9 s ~ і '-. ' . " ~. -12" 2UOcP~tJ l!-."-;Y--'--~ ~ III\~ " . - _ _ ,,, '''/,' .. , ' 
. ~. І f G,IIj,·."" '., •• " 

.' • 41 41! 1 & f!:r.J: _. ... -о -
ачальник.,' " .. ,., . - . . "r:. _ .c .... ':~J .. ї· • :::. 

.\ "'" .... ~~ ~iI'\t1~~~~в=~'f!tt~~------
pOBapcbКOro MiChкoro' ...... -.... / t.:' ··~~~.p;'1':·1 .~. ,'l;-.;' 
• • '. " ';' .;:. "'С ..... 2:! 'J~'!1...J,; ~ 
щцшу зешm,_.~а oltflli:mb -~ ;:r';' 'о' ~r.,\" ... 

26."" .. 2007 fJf!Iiї.'.:::.":" • ..•. ~. ''''';~'\(:' ~ 
.... ' - - --'Це" rJOio.fJ tїOt:iі6';і;';;;ноlO, н.М,ВАзир ІІ8ат .~~ 

ДtR08lp 1 МОМ nPU9т,,~1. йс': IIUМ ІІ0тар9юаА' BplJ8l1pCfI1tlJZo A.icfI1tf20 HomapilJllbНlJiIJ tJ1tI1YI1O fI 
dlaНmнir:trl. & !)І Ipaмadaн. Мі lIidlluca.tu dIR08ip, tn:maHIJМ"HO. rz diЄJdomнic"''' 

8/d~~~I~~"f,'FiiiIi;і.,Л:2W ~iн.Bт~" 1I08"08";:=:::~:t:ыtlJr padu Kur8r:WClJr областІ, тlJ8Dрш:т8D :J о6АfQltlиl)tlJ 
• .,.- 'ln1J811U1d8 І "~eaHicть ВРМІІреькій А.lськіЙ _~~~~b 
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1 ItIJd,,/}fIrparнu ч"й r)tRlJ81p lIitWuDI: r)epxalll,iO M'~мfj~ ",~,." .. 
i!~"~jrtJita>t;;a_ ~ • ., cm.J/70IfO • Yltparнu "Про 
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... , ';' ..... " . . . - , 

'/~: '"1[_" ~доr9~~!{~,~INF. 
купівлі-продажу земмьпоі діJlИllІСl1 
несіЛЬСЬІСогосподарського.призначеllНИ 

ЛІ/сто BpOllap" К"'"С6ноІ а6лаcn.L д', nlllачl 'DС .... ІОіD pDIlJI сl",1Я "./а,fЯ "~СЛІ"ОіО "иело. 

МІІ. що нижче підписаЛIІСІ, IІа4алі СТОРОІІИ: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
IBCLKol О~ЛА~ТІ, 10РІІДИЧllа адреса: м.БроваРlf, Dул.Гвraріна. 15, і4еНnlфікаціЯІШЯ код 
16315, D осоБІ, осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ІХІІЯ діє на пі4ставf Д08іреності, 
Jlaчсноі 11.07.2007 po~ за ~.H! 1~30 Н.М.БD3I1Р ПРll8аТlfllМ lfoтapiYCO~I БР08арсьхоro ~ficLКOro 
lpflUlЬHoro акру!)" НХІІЯ ДІЄ ІІа Пl4ста81 ст.42 Закону УкраіНl1 .. Про ~licцeBe саМ08РН4уванIUI D Украіні", 
IOBallllR в П04МІоШОМУ "ПРОДАВЕЦЬ", з 04нієТ СТОРОНІІ, і ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОІО 
ДОВlДAЛЬНІСТІ0 "ТОРГМАШЦЕНТР", і4СlfТIlфікаціЙНІІЙ Х0434544406, ЮрlШllЧна IUIpecB: 02081, 
IІі8, вул.З40лБУlfіDСIoКВ, БУ4.7А, (сві40Ц1'ВО про 4еРЖUІІУ рсєстраціlО ЮРIШІІчноі особll серіі АОl N! 
761, Вlшвне держаВНllМ реєстратором ДаРНIЩЬКОТ раАонноі державноТ wliHfcтpaцii у м.КIІЄ8і С.М. 
танка, АВта проведеННІ державної реєстрації 10.08.2006 року номер запису про державну реестраціlО 
і' 102 0000 007294) в особі 411ректора БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, зареєстроввноro за 
:сою: 1<иівська область, м.Миронівка. вул • .леніна, буа.88, кв.34, lдеНТІlфіпціАниЯ номер 2754310814, 
n 4іє на підставі новоі редакціі ста1УТУ ТОВ "ТОРГМАШЦЕНТР» зареєстрованоro 04.12.2007 року, 
ер ЗDПІІСУ 10651050003007294 4ержавним реестратором ДаРНlщьхоі раЯонноі держuноі адміністраціі у 
Ilєвl НеабаАло О.А., іменований в по.aanloшому "ПОКУПЕЦЬ", з дpyroi сторони, укnanи ДВНІІЙ Доroвір 
наступне: 

1. Пред •• ет ДоroвоРУ 
1.1. DРD4а8іЩL на підставі рішеННІ БроварсloХОЇ міськоі ради N! 577-31-05 від 27.12.2007 року передає 
D4ac), а Покупець ПРIiЯмає (КУПУЄ) у anасність і оплачує зсмельну ділянку несіпьськоroсподарськоro 
значеНИІ nлощеlО 0,2000 га, нцану ДІІІ будіВНlщтва та обcnyroвуваНIUI торгівельно-офісноro цcкrpy -
ni комерціllиоro BliXOpllCТ8HIUI, що знаходиться за адресою: Кllівська область, а.lсто БроваРll, по ВУЛ. 
[арновола, HllдaJli за текстом "Предмет Доroвору або земмьна діл.нп". 
lCaaacтpоаиR номер земельноі ділlНХlf 32 10600000:00:015:0006. 
1.2. 3еммьна дimlнха, зазначена в п.l.l., є в кориr:ryванні ПОКУПЦІ зrlдно ДOroBOpy оренди земельноі 
ІНКИ lі4 05.09.2007 року, зареєстрованого у КиівсьхіА регіонanloніА філіі Держuноro піДПРИDlmlВ 
:В1рУ земмьноro кадаСТРУ при Держuному комітеті Украіин по земмьннм ресурсам», про що у 
nКUHoMY реєстрі земель вчинено запис від 02.10.2007 року N! 040733800)22. • ' 
На земмьніА ДЇЛlиці що віДЧУЖУЄТЬСІ, знахОДИТЬСІ об'єкт нсзавершеноro 6УДlВНIЩПа. а саме: 
ribMlolIO-Dфісноro ц~y roтoBHimo 12% (дBIUl8ДЦIIТIo) і вартість 101'0, З урахуванНІМ діючоі iндeKCВЦlї, 
ИОІІІТЬ 60 QOO,OO .(вioiмНВДЦlТЬ ТИСІЧ) гривень ОО копіАок згідно довїДКІI КoMYНВnЬHoro nianpllCМ~ 
IІІрСЬКОі міСloкоі ~сБроварське бюро техиічноі інвентаРІавціі» N!241 ~iд 15 ЛІІСТОПIUIВ 2007 року • 
3nUо ВИСНОІКУ БроварсloХОro Micьxoro 8іддlлy зеММIоНl1Х ресурсІв ВІД 12.12.2007 року N!Q4-3/1D;3126. 
enьна дітllllCa, що є предметом цьоro Доroвору, ПОВІІнна IИХОРJlстовуватнся з ДОТРІlманНІ"1 обов ахів 
!JIевпасника; змІсту добросусіДmlа та обмежень прав на зе~IЛЮ, астановлеНl1Х У ст.ст.ст.91,103,111 
teaЬHOro Кодексу Украіни, ст.35 Закону Украіни «Про охорону зе"IМЬ». захОНОдDВ~а про охорону 
IКОnИWньоl'D ПРllрОДИОro середовища (код ВllкорИ~ННI зе"lмьноі ділянки -1.11.6., зnдно YкpaiHCIoKoro 
;Сllфlкатора ulльовоro 8ИКОРИСТ8ННJI земмьних діляНО}С). 
Прuоаl обм_енНJI на ВИКОРИСТ8ННJI даноі зсмельноі 4ЇМИХІI: 

1.1. Зміна цільовоro ВIIХОРИСТ8ННJI. • • • • 
ЗІ ПОРУшенНІ земмьного законодавства ВlІнні особll Ilесуть ЮрlШllЧНУ BIДDOBlДIJIЬHICТIo згІДНО закону. 

ВIanОlіано 40' іисновку від 04.12.2007 року N!1434 упрaвnінНJI містобудуваННІ та архітеК1УJШ 
311РСЬкоТ мlСЬКОі ріди ~Іістобvдівні обмеженНJI та 06Т1ЖеИIUI земnеКОРIIr:ryванlll згідно КD4Ictpoaoro 
1 .... 1'1. • .І' кп r ари ..... е .... ~іЯ .. (без права заБУДОВІІ): 
-'1 814ПОIIl!НО 40 розрахУНКІВ площ 811конаНІІХ "ІІрОВ -...... ··z--r 
... е""он· • ... • 

r" І ЛІНІІ вул. В 'Ічеслава ЧОРН08IЛа; 

-"- npоізду: _ • - C'I1IOPltnt та б • ~nY Дnl ПРОКnDдВННJI НОВІІХ, peKOHcтpYKQl1 та ексnлyатаЦlІ 
I)JO за езпеЧИТ11 УМОВІІ ВШloноro ДО··І . _ 

ЧIlХ Іtnкеllерних мереж, що знахОДЯТЬСІ в межах ЗD3llаченоітеРIIТOРII. 
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2. ЦiIIB продвжу зеа.eJlы�оіi ділЯІІКІІ, СТРОКІІ і порядок ОПЛDТІІ. 
2.1. Ціна продажу земелloноі ДЇJUlllКlt за ЦlIМ Договором cкnaдaє 272 820,00 (двісті сімдеСIІТ lI8і ~ 

вісімсот АВВАWlТIо) гривень ОО копіnок, вкі ПокупеЦlo ПОВlІнен перерахувати на pa:(Y~OK Про~вЦІІ n~ 
(ТРІоох) 6анкіВСloКІІХ днів (р/р 33114327700005 БроваРСlоке y~ в ГУДКУ в КЮВСЬКІR облаСТІ M.K"(.I~. 

821018, ЗКПО 23571923). ~ 
2.2. 3riдllO ВІПВГУ З технічної документаціі про lІормаТIІВНУ грошову оцінку земельної .ai.UIJQ . .. . , 

12.12.2007 року 14'2 04-3/13-3IS1 БроварсlоКОro MICIoKoro ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ, нормаТ1IВНI ~ 
oцillKa земелы�оіi дїJUlНklt cтaнOBItтr. 17S SOO,OO (сто сімдеСIІТ П'ІІТЬ ТИСR" п'RТСОТ) ГPIIBe"Io ОО копіliок 
. 2.3. Згідно ВIІСНОВКУ експерта про оцінну вартіcn ЗСМСЛloної діЛRJlКIІ ТОВ НВФ ссКадастр лтїы� 
12.12.2007 року оцінна вартіcn земелloНОЇ ділКНК'1 cтaJlOBIlТIo 272 820,00 (двісті ciMдecllТ дві Т1fс.чі.~ 
ДOВAWIТIo) ГPHBellL ОО kопіnОk, затвердженоro Головним управліННRМ земелloНИХ ресурсів У KIIЇBClo"iA аЬ 
17.12.2007 року, відповідно дО ВІІСНОВКУ державної експеРТlfЗlf ЗСМЛСВПОРІІДНОТ документації віА 17 'P!~ 
2007 року Nи4а-447. 

3. Обов'ЯЗКII &:Торі .. 
3.1. Покупеw. зобов'lІзаНlln: 
3.1.1. CMaТliТl' вартість земельної діЛIІНКН в строки та в розмірах, що передбачені п.2.1. цього Доroar~ 
3.1.2. HвдaBaТlI ПродаВЦ10 необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ВIІКОlfанНІІ УМОІ шd 
~~~ І 

З.l.3. ДотримуваТIІСIо обмежень, що HaКnВAeHi та встановлені ІІа при.абану :seMenloНY .аіш' 
(забопечуваТl' бокоштоане і боперешкодне ВИКОРИСТВИНІІ об'єктів загального Kop.fC'l)'BaHHII (піШОIЬі~ 
ІВтомобілLllі Aoporli, об'ЄКnI інженерної інфраструктурн), що зареєстровані на земельній ainllHW на .. Wl 
реєстрJЩij ЗIUIDlі, МОЖnllВlсть AOC'l)'Dy на земельну діЛRНКУ відповідних служб дlllІ обcnуroвуванНІІ і pcllS 
об'єктів заraльноro користуванНR та інженерної інфраструктурн, розміщенНR на земельніR діЛlкці мCЖOS: 
n:ОДОllЧНl1Х знаків та під'ізАів до них тощо ). . ! 

З.l.4. З моменту Державної peєcтpaЦl' ЦІооro ДоroвоРУ смачувати земельний ПО.ІШток в РОЗМipll 
ПОРІІДКУ, передбачених чинним законодавством Украіни про мату за землю. 

3.1.S. Зареєструвати цеП Договір у встановленому законодавством порадку. J 
3.1.6. ПриПНІІТИ у власність зеr.lenьну ДШRНКУ піСЛIІ реєстрації державного акту про право ВnIСИOCn 

земenьну ДІЛИНКУ. І 
З.2. Про.аавець зобов'кзаниА: . 
3.2.1. ПРІІRНRТИ омату Покупцем вартості земen.ної діЛRНКИ в розмірі та в терміН.I, обумовлені n ~ 

Iuooro ДoroBOPY. 
З.2.2. П~ре.ІШТИ у власність земельну ДЇЛRНКУ піCnIl реєстрації державноro акту про право вnacJCQCIЇ~ 

земCJlЬНУ ДІДИНКУ. 

4 1 У 4. 8lдповlдDЛIо'lість Cropill .-
По • п' В1іПа.аку неа,ико~аННR Покупцем умов цьоro Доroвору Продавець має право BJlMaгaТlI 11111'0 .. 

ку цсм своїх обов ІІЗКІВ нвлежним ЧlіНОr.., а також відшко.цуваННR збитків завдаНlIХ неВІІКОнаННІ'" 
:::..е:Iи.,1 виконанним зоБО~'кзан., або має право розірвати цеП Доroвір' У встановленому nopdl1 

4.2 У BIA!DKoдyвaHHI зБИТКІВ, спричинених Поro розірваННIІМ _81'1І 
• рІЗІ порушенНR терм' • ДО(V8"f' 

Покупець смач Є П ІНУ oManl за земenьну ДШRНКУ, передбаченоro п.2.1. aaHoro iКl~L'II 
діє на момент о~атиРОдавЦIQ пеИIQ у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку у"". , 

4 3 JI П за Коиtен день проc:rpочки матежу , 
•• кща окупець в термін 30 ('"' ).' . ДororJ1l/ 

cnпaтaт. Вст\иовпену 8 .2 1 ",:I~i ДНІ8 З .aТlI oCnUUlloOї CIUIати згідно п.2.1. ЦЬOJ'O 0J1IIICII"'" 
право 81IМanmt ПРИR~ • • ~roBOPI ЦІНУ 860 BWloB.mcн DplfАюm. DpIrд6aнy дlnllнку, Пр Jб~ 
3IIIWIН11X З;nPИМКОIО 81tКO nplf41 ВlIОЇ земenьноТ дinaики і смати ціЮI а тaкcnк вїдШlСОдYlJlllIIR ~ 
і 8имanrnl BiдwKoдyIIaIl1Ul3=~. в60, 3 С80ЄЇ стаРОЮ" ПОpywy&aтl1 п.па~НR про РO:JlрВDНIIІІ цьoro 

4.4.У ВllПадку розірванни До Bep1lllD"" 
~РО.ІШВцем ПокупцевІ за мі сам r::o~ з ВИ~ІІ Покупцн смачені НІІМ грошові .кОШТІI ПО' ЗС)І-ДІЛІІНКІІ (пl.aroтaвка- техніч ну НТКІ" пов IІзаl.ИХ з оформлеНllІІМ Доroвору та ВlдведенНIІ. rtDrJ1 
спеціМіСТів, IIDТaріапьиоro :::сГ: ПВСПОР1'У, проекту відведеННІІ, омата вартості техніЧНІІХ yr.IOI, 

4.S. РозіРВВНlІ1І Доroвору не ~:еНИR Иоroвору тощо). у 
~.6. Cnпan wтpафll1lХ СВIІКціП :ІІІІЄ • окупцн від СnлаТIІ пені, передбаченої п.4.2. цьоГО доroВОРв,:.,...1 

пеРІОД діі умов .lШllОro ДоroвоРУ ку е. ЗВ~ЬИІІЄ Покупцн від обов 'ІІЗ ків B.IKOHaIlHII ДоговірншС зобо 
n 4.7.У раі неВllконаНll1І Про.аввК::: -продаЖу. 1"110' 
РО.ІШВцем СВОіх 060В'ІІ3ків напе. умов ЦIooro ДoroBOPY, Покупець має право Вllм.".ТII JJllplpIID 

:~~~aIIНR, вбо мвє право РОЗірвати:: ЧИНО~І, а тако. відшкодуванНR збитків, 3BaдalllOC н: з6J~ 
:!' ....... - ~ _ IІнеИllХ noro розlрваIIllRr.f. ДоroВIР у BCТВllouneHOr..y noplIAКY і ВllмвгаТl1 Bi.aUlKOдYB8 .~ 
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~Д~.8. ПРІІ РDЗlрваннl WeOro ДоroВ~Р.У-3 ... lІl1і!.Н ПрОдuUl,I.рyt.I!f ••.• td сплачені Покупцем ПродuЦJО 118 
iiUCOН81I111 QЬOro. Доroвору, nOBepтaloТlt~1 ПРОlШвце~І Покynціо в ПОВЙО.IУ обсоі. 

4.9. Прll Р031рванні цIeOro ДоroвоРУ 3 незanеЖlІІ1Х від Сторін ПРIIЧIІН, сyr.щ Ікі смачені Покупце~1 
ПРОДВВUIO на BIIKOllaHIUI цьo~ ДоroвоРУ, ПОВСР111ЮТltСI Покупшо в ПОВНО~ІУ оБСlзі. НезanеЖIIІІ~111 ПрllЧllН8r.111 
с ФОРС-МВЖОРllі оБCТD~IІІI11, 3fIДII0 заКОН~lШвства Yкpaillll. 

4.10. ВіJIПОlідan~Н1СТ1о та права СТОРІН, що не передбачеllі UI .. I ДоroВОРО~I, Вll3llачВlОТltCR вшповідllО до 
3ІІОПоД8Dства YкpaIHII. 

S. ГаРВІІТlіта ПРСТlшзlі 
5.1. Продавець гapaнтy~, що зем~лы�lаa діЛІНn, Іка Є прсдметом 1IIooro ДоroВОРу, ВХОДІІТЬ до кaтeropii 

земМЬ, .що MO~ б)'ТІt вl .... чужуваlll 3П~IІО заКОllодавства УкраіНII, вільнв від БУДЬ-ІКIIХ маІІ11ОВ11Х прав і 
npетеlDlІ третіх ~Сlб, про IK~ на MOMClfТ nlДnllcaHHI ULoro Доroвору Продавець ЧІІ Покупець Ilе міг lІе знаТlI, 
не 3IIIXOДlfТЬCI ПІД арештом І cyдoallX справ на неі немає. 

5.2. Продавець свіДЧIІТЬ, що ЗГIUUIна земельна діЛJшка до 1IIooro часу ІІікому Іншому не ЗДВllа в оренду, lІе 
ПРОРИв. не подарована, а спорі, і під ЗІ~ОРОІІОІО (ареШТО,.I) не персбуває. CYДOBOro спору що до неі, ІК 
внесок до cтaтyтHOro фонду ЮРІІДІІЧНІІХ ОСІб не BHccella. ВіДЧУЖУВВllа земелЬІІа ділІНка знахОдиТЬСІ у стані, 
nOlиіmо nPllдaТИОМУ дnl IllKopllcтaHHI іТ за ціЛЬОВIІМ ПРНЗllачеННIМ. 

5З. У відповідності із законоlШВСТВОМ Украіни Покупець придбав земельну ділІНку без права З.lіllll іТ 
цUu.OBOI'O ПРIDначеННІ. 

5.4. Покупець ОГЛІНУВ земельну ділІНКУ в на'!)'рі, ознаlОМІІВСI з іТ кількіснимн і IKicllII.1II 
xapalrrCpllCТIIКDМII, піll3еМНI1МИ і наземними СПОРУ.llа,.ш 111 об'ЄКТІМИ і обмеженlUIМИ щодо іТ BIIKopIICТDHIUI. 

6. Перехід првва вnaCllocтllla зеr.lелы�уy дlnАІІКУ 
6.1. Обов'оок Продавцн передаТlІ земельну ділJlНКУ Покупцю вввжвєn.CR внконаним і право власності 

на зеМeJlЬНУ ділІНку переходить ДО Покупцн піCnI повноі смати вартості даноі земельноі ділlНКllвшповідно 
АО 0.2.1.111001'0 ДоroвоРУ, одержаННІ Покупце,.lдержавного ахта на право власності на землю. 

6.2. З моменту виникнеННІ у ПокупЦІ права власності на земельну ділІНКУ встановлеНІІІ РВllіше 
орновиА рeжttм і всі правОВCТDНОВЛЮlочі ДOКYMeнm про права ПокупЦІ на КОРИС1)'ванНR (оренду) цієї 
зе.leJlLноі ділІ НКП втрачають чинність. 

7. 'ІІЗІІК Вllпадкового погlршеНllR 060 Вllпадковоro псуваllllИ зеr.lелы�оіi дlnА11К11 
7.1. РНЗІІК випадковоro погіршеННI а60 випадкового ПСУВВННІ земельноі дІлІНКП иесе Покупець з 

"омснту переходу до HLoro права власності. 
7.2.У випадку, капи Продавець прострочив передачу земельноі дinRНК11 а60 Покупе1llo ПРОСТРОЧІІІ іТ 

1Ip1111lRТnl, рll3ик випадковоro погіршеННI а60 ВИПВ./lкового псуванНІ несе сторонІ, ЩО прострочила передачу 

або npиlиаnJI. 
7З. Jlxщо в погіршенні чи псуванні земельної .ІІinlНК11 є ВIІна Сторони Договору, ТО відповІдальність несе 

ЩСторона. 
. 8. BllpiwellllH спорів 

8.1. Всі соори, що ВИНllкаlОТЬ при виконанні умов qIooro Договору або в зв'оку з тлyr.lа'lенНRМ Aoro 
nМожен., ВllріШУЮТЬСI ШЛІХОМ переroворів • 

. 8.2. ЯКЩО Сторони npoтнroM міенWI не ДОCRГЛlI домовленості, то спір передаt:rЬCR на p~rJUIA СУДОВІІХ 
O'p~1в У пор_щ, встановленому чинним законодавством Украіни. У 1ІІо0МУ внпauucy СУДОВІ BIlТpaТlI несе 
СТОронІ, ЩО не внконanа умови Доroвору або BllKoнana іх ненanеЖНIІМ чином. 

9. 3r.IЇ'I" yr.IDB ДOroBOPY та Вого розl~ваllНR • 
9.1. Зміна умов ДоroвоРУ а60 внесеННІ доповнень до нього MOXCJI~IBi ТІЛЬКІІза зroд~ю Стор!н. 
9.2. Всі змінн тв доповнеННІ до ДоroВОРу .lздіRснюlOТЬCR ТІЛЬКИ в ПИС.МО~ІЯ фОР.11 :І наС1)'ПНIIМ 

посвідчеННІМ таКIІХ змін та доповнень в органах нотаріа,!)" офОР"ШЮIOТЬСR У ВllrЛRдI додатковоі УГОди, ЩО є 
иеIЇД'ЕМНОIО ЧВСТННОІО ULoro ДоroвоРУ. 

9.3. ЦеА Доroвір може 6ути розірваНIІЯ Продавце,.1 : _. 
9.3.1. У разі несплати Покупцем повноі вбо чаСТКОDоі вартості даноі зеМCnЬНОI ділlllКlI зrlДlIО п.2.1. 

IUoDro Договору. _ 
9З.2. Уразі порушеННІ yr.IOB .ltкnадених У пІдпункті 2.1. QЬoro ~oroBOPY.. • 
9.4.У разі неВIІКОНВННВ однією із Сторін умов ULoro Договору ВІН може БУТ11 3,.llнеНIIІІ або РОЗIРВВНIIR на 

BIIlt!0ry дpyroi СТОРОНІІза рішеllНІМ суду вбо ГОСПОДВРСЬКОI'O суду. 
10. ВIIТрВТlI. 

10.1 Всі BIIТp8ТII, пов'lЗані 3 YКnIUUlHtlRM QЬOI'O ДоroвоРУ, Roro нотвріanЬНllМ посвідчеННIМ, реєстрацією та 
allkOНlННRM, бере на себе Покупець. 

... . ... , 11.1. ЦеА Д 
11.2. ЦеЯ І ' ~ t .. .'/""--" 

---

J 1. ДодатковІ уаlОВII. . 
ОВІІ,.І Дnl сторін момеІI1Y niдПllCOНlUl 060r.IB ~pOHDIII. 
Отвріanьно о' ченню'ПІ реєстрацІі відпОВІДНО до ЧllННОro законодавствв. r ~VI '. 

'\ -...... ,. 
'. 

, ... ·r.·-
" 



11.3. ЦеП Доroвір і дoкyмellТ про сма1)' вартості землі є підставою МІ. відведеННІ земельної l1L'11I1Jt1 
Ila'l)'pi (на місцевості) і Вllдачі державноro акта на право приватноі власноСТІ на землю. 

11.4. Покупсць є маТІІІІКО". Єд1IНОro податку на заnШЬНlfX підставах. 
11.5. ЦсП Доroвір скпадена та нотвріапы�оo посвідчено в З (трьCJX) ПРJlмірникDX. ОДІІН 3 НКІІХ Зберіrarnc .. 

справах прllВDТНОro Ilотаріуса Броварськоro міськоro HoтвpianIoHoro ОКРУГУ. КlІЇВСЬКОЇ області. БВЗlfр НМ І 
м.Бровври. вуn.Незanежності. 7. а інші - ВIIДІІОТІоСI Сторонам UIooro Доroвору. • 

" 

" 

СтОРОIIІІ Договору: 
Покупець: 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОIO 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО .. ТОРГМАШЦЕНТР", 
IAсtmlфікаціRllиА КОА 34S44406. ЮРИЛlІчна IUIpcca 

02081. м,киrв, вуn,3доnБУllівсloЩ бул7А 
D особі директора БОСЕНКА АНДРІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

,о. 

~p"IHи ."й doгoeip nidJwae dlpжatlній реєстРіZЧ'Т 

" cm.J/ Зf~rнll "Про Homopiam'~ 
І: ,',' 
)c-z,еМ 

" 
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• • 
КУПІВЛІ-продажу земельної дimrнlШ 

несільськогосподарського ПРllзначенНJI 

ЛІ/сто Вро""р" K"r"C61t0r областL Д.І ""'СЯ"'.ОС""ОlO Р"НУ сl."ІЯ ",'ел1fR "tlсятtllD .,,,сла. 

~ МtI, що "tlжча піДПI'СIJ1t1СIІ, надалі CTOPOJIII: liРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
~BCЬKol ОIi.лАСТI, ЮРИДlfчна адрсса: м.БроваРII, Byn.rarapiHa, 15, iJIСНТllфікаціПllНП код 
t76375, в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА КlCНп діє ІІа підставі AOBipCllOcтi 
~ідчепої 11.07.2007 po~ за ~oН! 1~30 Н.М.Базир ПРll8а~ нотаріусом Броварськоro "ІіСЬКО"; 
IpilUUolloro oкpyry, IкиА ДІЄ ІІа ПІдстаВІ СТ. 42 Закону Украіни "Про місцсве caмoBplдyDВllНlB УкраІні", 
иоваНlfП в подальшому "ПРОДАВЕЦЬ", з однієї сторощ і ТОВАРИСТВО З ОliМЕЖЕНОІО 
tDОВIДAЛЬНIС.ТЮ .. ТОРГМАШЦЕНТР", ідеНnlфіквціAниn код 34544406, ЮРIIдІI'lIШ адреса: 02081, 
Ilів, вул.ЗдолБУНlвська, буд.7А, (свідоцтво про державну pecctpВЦЇlo юридичноТ особll серії АОl N! 
,761, видане державннм peccтpaтopot.f ДаРНIЩЬКОТ раАонної державної адМіністрації у м.Києві с.м. 
ІТСНКО, дата проведеННІ державної реєстрації І 0.08.2006 року номер запису про державІ!)' реєстрацію 
55102 0000 007294) в особі дирсктора БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, зарсєстроввноro за 
есою: Киівська обпасть, м.Миронівц вуnЛенін" будо88, кв.34, ідентифікаційний номер 275431081411ОІП 
на підствві новоі редакціі ств1У1'У ТОВ ссТОРГМАШЦЕНТР» зареєстроввноro 04.12.2007 року, HOt.lep 

JICY 10651050003007294 державним реєстратором ДарlППUoкої раАонноТ державноУ вдмоострації У м.Кllєві 
lІбаАпо О.А., іменоваНlfЙ в подam.шому "ПОКУІІЕЦЬ", з дpyroї сторони, ухтши ДІІІІІІЙ Доroвір про 
:ryпие: 

1. Предмет Доroвору 
1.1. Продавець на підставі ріШСННI Броварської міської ради N! 577-31-05 від 27.12.2007 року псредає 
lonac). а Покупець приймає (купує) у власність і оплачує земcnьну дinlнкy нссinьськоroсподарськоro 
ОllвчеННІ мощею 0,1639 ra, надану ДnI будівНlщтва та обcnyroвувaнu МDl'ВЗIIІІ)' - ЗСftші комерційноro 
ШрlfСТІІІНІ, ІЦО ЗНВХОДИТЬСІ за адресою: кJIJвcыс8 область, "Ііето lipo.apll, по ВУЛllЦі Чкалова, надалі 
ПІкетом "Предмет ДоroвоРУ або зсмельна ДЇJuIнкa". 
Кадастровий номер зсмельної дimnпcи 32 10600000:00:055:0002. 
1.2. Земcnьна дinlНКВe зазначсна в п.l.1., є в кориc:ryвавні ПОJCYПЦjl зriдно AOroBOPY оревди ЗОlenьної 
ІНКИ від 05.09.2007 року, зареєстроввноro у КиіасьхіА репонвnь~ фіті Дсржввuоro niдnpllEМCТla 
.eнtpy земcnьноro кадастру при Державному комітеті Украіни по ЗСМCnЬНШf ресурсам», про що у 
ржавному реєстрі земcnь вчинено зaDиc від 02.10.2007 року N! 040733800125. 
На земcnьній дinlНЦЇ, ІЦО вїДЧУЖУЄТloCR, ЗВВХОДИ11оCR об'єкт незавершеноro будіввицтвв. а c:ar.rc: lollll"ll311H 
1'D8НЇcno 15% (n'JlТНВДц,m.) і вартість ЙОI'O, з ypaxyв'!JIН'IМ діючої iвдelCCВЦli, станОВIІПІ 18000,00 
cїмнa.aцm. ТИCRЧ) rptl8eaь ОО копійок зriдио довідки Комyнвm.иоro підприємства Броварськоі міськоі РIUUI 
роварськс бюро teXНiчиоі інвсиraризації» N!2З9 від 15 mfctanвдв 2007 року • 
3riднo висновку Броварськоro місысІ'о Bfддiny земcnыDIx ресурсів від 12.12.2007 року 1604-3/10;312? 
.enьна ДUWUCa, ІЦО є предметом цьоro Доroвору, DОВивна ВlIJCорuстовуватиCJI з ADtpIlМВНlUW обов 83JC18 

lIJIемасника. змісту добросусідства та оБМ_СНЬ. прав ва ЗCМJllO, вставовлсНlIХ У ст.ст.ст.91,103,111 
MenItHoro Кодексу Украіни. ст.35 Закоll)' УкраТнп ~ ссПро охорону земenь», законодав~а про oxopo~ 
81СОтlШНloОro природноro середовища (код ВИlCорUCТDННIзсмcnьноі дinlНКlI-I.11.3 .. зпдnо Украінсько1=Ь 
аСllфікатора цinItoBOro внкориCТВНJUI земenьних дinlнOK). 
Прав08і обмежСННlllа використанНІ даноі земcnьної ДЇЛІJIIOI: 

1.1. 3ftliHa цinItoBoro ВИКОРlfCТВНIUI. • • • 
За nOPywellHI земcnьноro ЗDКонодавства винні особll несуть ЮрllДІl'Іll)' відпОВІдальНІСТЬ ЗПДНО закОIl)'. . . . 
Відповідно до ;ІСНОВКУ від 11.12.2007 року N!1437 ynpllllJlїJlНl r.rістобу.цувaнu та арxneктурп 

10BapCЬKoi міської рвди містобудівні оБМClCеllJUl та обтDеJDII земnскориcтyDВННІ зrfдно КlдaC1pOBOro 
laнy 1'1 8lдnoBiднo до розрахунків nnО!Ц BIIКOНВНJIX тов ссКопc:nurns» 
.- червона niНЇlвуn.ЧкanОВIі . 
- чеР80на лінїІ Об'ізної ДОРОПI. 

f-~j;:J-" ~ . ,r 
. -'- .. .. - .",.r.t.~. .,. 

~, 



2. ЦІІІ. продажу ЗСАle.nlollоі дlnНlllСІl, &:ТрОКII І ПОРЯДОК оплаnl. ~ 
2.1. ЦІна продажу ЗСМCJlЬноі lIinllnCll за ЦJU.I ДоroВОРО.1 cкnвдвє 219364,00 (двісті lICB'mlaдцm, ТJ'Q1' 

ТРllста шlстдссRТ ЧО11IpII) rplШІІІ ОО копіЯок, lКі Покупець повинен перерахувати на рахУllОК ПРОдUlІІ 
ПРОТlroм 3 (трьох) банківсысІх днів (р/р 33114327700005 Броварське УДК в ГУДКУ в Кllївській 06лacJi 
.1.КIІІ:ва МФО 821018, ЗКПО 23571923). 

2.2. Зriдно ВIП'lry з техніЧllоі докумеlmщiі про нормаnШlty rpOWOBY ouillКY земельної IIinllllCJ' Ii.t 
12.12.2007 року .Н! 04-3/13-3153 Броварськоro міськоro відділу зсмеПЬНl1Х ресурсів, JlормаТllвна IJ!ОШOll 
оцінка зсмenы�оіi ДЇJuIHKII стаНОВІІТЬ 85807,00 (вісімдесят п'lТЬ nlсвч вісімсот сім) rplШСIІЬ ОО копійок. 

2.3. Згідно DIICHODКY експсрта про оціНIІУ вартість земcnьної дїnIHKl1 ТОВ НВФ ссКадастр ЛТДІІ.Ц 
12.12.2007 року oцilllla вартість земельної дїnlllЮI стаllОВ11ТІо 219 364,00 (двісті дeB'1ТН8ДЦIТЬ ТІІСІЧ 1JI1ICrI 
шістдеСІТ ЧОТІIpII) rplШllі оо копіЯок, затвердженоro ГОПОВІПІМ управпіllНlМ зеМСПЬНID( рссурсів у Kllila.1jI 
оБJlВсті 17.12.2007 року, відповідно дО BIICIIOBКY дсржавної експеРТИЗl1 зеr.rПСВПОРlдllоі документаЦІЇ Ііі 17 
rpYlIIIR 2007 року N..D4a-448. 

3. 060В'ПЗКІІ стор іІІ 
3.1. Покупець з060В'RзаюIR: 
3.1.1. CMBnmllBpтicn. земельної діJUlНЮI в С1рОКII та В розмірах, що псредбачеllі П.2.1. цього Договору. 
3.1.2. Haдaaanl ПродаВЦІО Ilеобхідні матеріanи. відомості, дoкyмeНТII тощо про ВИКОІІІІІІІІ УМОІ ШOID 

ДОГОВОРУ· 
... 3.1.3. AOТPII.tyaanlcIo обмежепь, що НlUCllвдені та встаноanені на придбаJty зсмельну дinmy 
(забезпсчувати безкоштовне і безпсрешкоднс ВИКОрllСТІНІIІ об'єктів зaranьного КОРllстуваНІІІ (пішохiluri ~ 
автомобinьні ДОРОПІ, об'єкти іllЖенсрної інфраС1р)'К'lYpИ), що зареєстровані на земcnьніЯ дїJUlИЦЇ на мокш 
рсєстрації ЗВRDІІ, .IОЖnllвість доступу на земcnьну ДiJUIНXY ВЇдlJовідюlХ cnyжб ДПІ обcnyroвувlНІІІ і PCJlDIIY 
об'єктів звranltного КОР"СТУВІІІНІ та інженсрної інфраС1р)'К'lYpИ, розміщенНІ на земельній ділlНui .ІСЖОІІІІІ 
reОДС3I1ЧНIІХ знаків та під'їздів дО НIІХ тощо ). 

3.1.4. З MO.'CIl1Y Державної рсєстраціі цьоro Договору смачувати зсмелЬНllЙ податок 8 Р03Міра і 
ПОРІДКУ, псрсдбаЧСlІl1Х ЧІІННИМ законодавством Украіни про мату за зсмmo. 

3.1.5. Зарсєструвати цсЯ Договір у BCТlНoвneHOМY законодавством ПОРJlдку. 
3.1.б. ПриЯIІІТИ У впасність земcnьну дinвику ПЇCJUI реєстрації державІІОГО акту про ПР8l0 вnасиоm 11 

зсммыty дШІИКУ. • 
302. Продаае. з060В'ВЗIІІИn: .• ' . • 
302.1. ПРIIЙlIlnI ошату Покупцем вартості земcnьвоУ дinвнки в розмірі та в терміни. обумовnсні п.ll. 

цього Доraвору. 

30202. П~рсдаТlI у впасність земcnьну дїлвнку niCJUI рсєстрації державноro акту про пр8l0 вnaсиOCn ІІІ 
3СММІоНУ ДIJIІИКУ. 

4. вlдповідалы�іcn. Cropill 
4.1.У Blmaдкy НСВ~ІКО~ЮIJI ПОКУПЦС)l УМОМ цього Договору Продавець має право вимaraТlI 81110-

Покупцем своіх 060В Jl3К1D RВJIеlСНИМ чином, а також ВЇДШКОДУВIUIIUI збитків завдвннх НСВIIКОИIUIJIIII в6! 
IICHancalI~ BIIXOНIRНJIМ з060~'взаRЬ, або має право розірвати цсЯ Договір' у BCТlНoвneHOМY пoplJlJY І 
~"мaraти ВlДШкодуваНRIзбиткtв, спричинс1DlX Воro розірвlIНIUIМ. С 

. 4З.У разі ПОРУШСННІ терміну. ОlШlти за зсмcnьну дinпкy, передбачевоro п.2.1. ДIJIOI'O доrDlf'li, 
~окупсць смачує ПродааЦІО псшо у розмірі подвііної обпіковоУ ставки HaцiOHВnЬBOro blllКY yкpailOl, .., 
ДІІ: на МОМСІІТ OMaТlI за каже" дснь проctpочкй шaтucy. 

4.3. якщо Покупсць в 'l'epміи 30 (11)>UUUП1t) днів з ДmI ОC'ПUlНЬOї CJШаnl згідно 0.2.1. ЦJoOI'O ДоroJf11l ас 
CMBТltТЬ BCnUloвnclty в пЗ.l. AoraBopi ціну або відмоlИ1'loCJI нfburrи І 6 дinIIвкy, продавеJPo rt!' 
ПРаво ВllМanml ПРIIIburrrв ПРІ1Д6аної ЗСМcnьної дiuнки і CJШa: ціни аПР":: ВЇJUJJКCЩ)'ВDНlIІ :.61f1111t 
~IВДIНJIX З~IIМ1СОIО Вll1СОнан.... або, з своЕУ старОЮ!, noрушуввn. т~1JI про розin-ВJDUI ЦJooro дQ11Jll1ll 
І BIIМIU'IIТII ВlДlDiCCЩyВlulmlзбlmdв. 'r-

4.4.У ВIШадку РсЇ3ірвВннв Договору П ~ 
~POд8DЦCM Покупцеві за міltyСОМ збитків з п:~ oкynцв смачені ним rpошові ~ОШТІІ ПОВ~е;....r 
дuulНКИ (підroТОВІВ ТСXllічного паспо' ВЗIIJII!X. з оформnсНRIМ Доroвору тв BIlI.ICДCНJUlld no~1 
спсцівnістів II0тapianIolloгo посвїдчсНІІІ Pf{' npосау ВІДВедеІІНІ, ошата вартості техючЮIХ yr.108, 

4.5. РозірваНIІІ ДОГОВОРУ нс звiJlь П аговару тощо). 
4.б. Смата wтpафНl1Х СВJIКЦЇй н:"з~in~КУПri від CMa~1 ПСllі, пер~дбачсноі п.4.2. UIoor:o AOI'08::.-., 

псріод діі умов ДIIIora Договору КУпіВnі-npН:.:u;:пu- ВІД обов'взК1D ВІІКОНІІІНІ ДOГOBIPНlIX ЗО 
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· 4.1.У раl И~ВIIJСОИ~ИНJI. ПРОДllцем ~IOB цьоro ДОГОВОРУ, Покупець .Іає право BIDI&raТlI ВIIКОИUПIJl 
ПрОАІІІце,., СВОІХ обов ПІСІВ .нanежНlIМ чнноr:r, а також віДШКОДУВІНIIJI збlmcів, завдаНlIХ за1рIIМIСОIО 
8111О1ІІНІІІ, Ібо має пр~во РОЗlрваТlI цеП ДоroВIР У BcтaHoвnellOSly nopRJUCY і BIOI&raTII віДШКОДУВВНIIJI збllТlCів, 
CnPIIЧI,неНIIХ no~ РОЗІ~ВUIНJIМ. 

4.8. ПРІІ РОЗIРВВІІIII цьоro ДоroВОРУ з ВІІНН Продвв1Ul, суr.ш, _кі смачеllі Покупцем Продавauo ІІа 
llIКOlllНa ЦJ.OГO. ДоroВ.ОРУ, повеpтaкm.с_ Продавцем Покymoо В ПОВІІОМУ обсязі. 

4.9. ПРІІ РОЗІрваннІ цьоro ДоroВОРУ з незanе-АСІІІІХ від СторіІІ прllЧllІІ, CYМII, ві СМlчені Покупцем 
ПродuЦlO на BIIКOHВIIНJI цьоro ДОГОВОРУ, повеpтatOТloCR Покynшо В ПОВІІОМУ обсязі. НавnежНШIІI ПРІIЧJІІІВМІІ 
Е форс-маориі оБC:nВllНlf, згідно законодавства Yкpailnl. ~ 

4.10. BЇДnOBЇДВnЬHicть та права Сторін, що Ilе передба'lені ЦlIМ Доroвором, DJDllачaJcm.CR відповідно до 
'ІКОН0давства Yкpaillll. 

5. TapalIТЇiTa претеllЗП 
5.1. Продавсць гарВІnyє, що зсмепьна діл_нка, _ка є предметом QIoоro ДОГОВОРУ, входить до категоріі 

38МeJlЬ, шо r.,ожyтt. бyтll відчужу8вні згідно заКОllодавства Yкpaillll, вільна від будь-_юlХ мaltНОВl1Х прав і 
npmнзіn 1ретіх осіб, про _кі на момент підписанllJl ЦJ.OГO ДОГОВОРУ ПродавеQlo чи Покупець не міг не знаТll, 
пе 311axoДllТЬca під арсштом і СУДОВІІХ справ на неі Her.fae:. 

5.2. Продавсць свідчить, що зraдaна ,емепьна рнка до цьоro 'Іасу нікому іншому ие 3дВІІа в оренду, не 
1ІрОАІНІ, нс подароввна, в спорі, і під забороноlO (арештом) не псре6уває, судового СПОРУ що ДО неі, _к 
ІНесок до СТІ'l)'ТНОro фонду IОрИДИЧНИХ осіб не внесенІ. Відчужувана зсмепьна дinJlНКa ЗНІХОДIIТЬCR У стані, 
• nOIHiC1tO придатному дп_ ВИКОРИC:nНIIJI П за цільовим ПРll3наченlIJIМ. 
о 5З. У відповідності із закОНОДІІством Украіни Покупець придбав земепьну дinRнку ба права зміНlI П 
uinEoOIOrD призначснн_. 

5.4. ПокупсQlo ОГЛІІНУВ земепьну діл_нку в натурі, ознаАОМИВСIІ з П кількісними і IІкіСНІlМl1 
ХlрurepиCТИК8ltIИ, підземними і наземними СПОРУДUШ ТІ об'єктами і обмежсНIIJIМИ щодо П ВИКОРIICТ8НIIJI. 

6. Перехід права влаСllОсті на зе&lепы�)' діпЯІІКУ 
6.1. Обов'ІІ30К ПРОДІІЦІІ псредатн зсммьну РИКУ ПоJt)'ПЦlO вважаєтьCR виконaниr.1 і право 8Jlасності 

на земeJlЬНУ дinRнку переходить до ПокуD1Ul niCJUI повноі смати вартості ДlНоі зсмem.ноі дїJUlНIСИ відповiдrlО 
АО п.2.1. ЦІооro Доroвору, одерЖ8IIJIJI Покупцем державноro акта НІ право впасності НІ ЗeмJIIO. -

6.2. 3 момеtny BИRllKHeHIIJI У Покуп1Ul права впасності на земem.ну ДЇJUlнкy BCТ8Н08JIeHlln раніше 
nPnOlllA режим і всі правовстаН08JI1OІОчі документи про права ПокуПШІ НІ КОРИС1)'ваНIIJI (оренду) цієі 
3CMenloнoi діл_НКlll1рачllOТЬ чинність. 

7. PIOIIK ВllПВДКОВОro погіРWСllllЯ а60 ВllПадкового nCYBallllR зе&leJlы�оіi дiпRIIКlI 
7.1. РII3ИК ВИПВДКОВОro погірwеНJIJI або ВИПВДКОВОГО псувВІІНІІ зомепьноі дiJwпcи нссе Покупець з 

toroMeнry переходу ДО IIЬOro правІ 8Jlасності. . 
7.2.У випадку, КОЛИ Продuець ПРОС1рочнв переда"У земem.ноТ дinRики або Покупець прОС1рО1l11В П 

nPI~II, ризик випадковоro погірwеНIIJI або випадкового псувВННJI несе сторона, що ПРОС1рОlQJJlа передачу 

або nPlsAНJIТI'8. • . • • 
7.3. Якщо в погіршенні чи псуванні земепьноі дinllНки є вина CтopoНlf ДОГОВОРУ, то ВIдПОВIдlJlЬНIСТЬ несе 

IUI СтоРОНІ. 
, В. BllpiwellllR спорІв . 

8.1. Всі спори, що вннИКІІDТЬ прll виконанні умов ЦJ.Oro Доroвору або в ЗВ'IІ3IС)' З Т~lаченн_м lоro 
ПOnDltснь, виріwyкrn.СІІ1DJIJIXОМ переroворів. . , • 

8.2. Якщо Сторони ПРОТJll'Oм MiCJIWI НС ДОCRfЛИ' ДOMoвneHocтi, то СПІР перc:дaєn.СR НІ p~гmrд СУДОВІІХ 
opraHiв У порцку, ВСТ8НО8JIеному чtUUIИМ ЗВ1Шнодавствоr.1 Yкpaiнtl. У ЦEoOfory ВІІПІІДІС)' СУДОВІ ВlпраТlI несс 
ctaропа, щО ІІС виконanа умови Договору або виконапа іх HelllJluauw 'ІІlНом. 

9. 31\Iillll УІ\ІОВ договору та noro розlрваПllЯ • 
9 1 3 • оro МОЖJllrві МІСИ ЗІ зroДОIO СТОРІН. 

" МІНа умов дОГОВОРУ або внсССНJIJI доповнснь ДО нь. •• 
9.2 ВСІ' • о дОГОВОРУ .ninCIDOIQТЬCR ТШІоIІI В mICEor.IOBiA фОРМІ з иаС1)'ПНlSr.s • 3МIІUI-ТВ ДОПОВНСНIIJI до - .-

ПОСІЩчіННRМ таких змін та доповнень в oprВIIВX Hoтapia'l)', офорr.ШIОIOТЬСІІ У вигmrдs додатково. уroди, що є 
IICIIд'EМHOIO ЧІCТНJІОIO цьоro ДОГОВОРУ. 

9.3. ЦсП Доroвір можс бym розірванlrR Продавцем: оТ зсмепьноТ дinRикn зriдно оо 2 1 
9З.l. У разі' исеМІТН ПОКУПЦСАІ повноТ або частковоі вартості дан . .• 

IU.ora Договору 
9З.2. Уразі ~орушсНJIJI умов ВИКІІВДСНІІХ У підпункті 2.1. цьоro Доroвору. 

... . .. ;- .. - .. ;. ....... ',.:. 
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9.4.У разі IleBllKOllallll1l однієао із Сторін умов IUooro ДоroВОРу він може буl'И З~lінеНlIВ або розіРВIНИnJQ 
ВIІМОI)' lIPyroi СТОРОІІІІЗВ рішеНIІВI CYIJ.Y або rocnoдapcloKoro CYIJ.Y. 

10. B.rrpaТlI .... 
10.1 Всі В1прВТlI, пов'пані з УКПIIДIUІІІІІМ IUooro Доroвору, Boro IlотвріВnlolШМ посвідчеНllІІМ, реЄСІріїїГОО 1l 

B1IK011~HНJI". бере на себе ПокупеЦlo. 
11. ДoдaТJCOBI Y~IOB.I. 

11.1. ЦеП ДОt:Oвір є оБОD'JDКОВ1~1 ДnJI сторіІІЗ MOMelnY niдnllcaHНJI обома Сторонамн. 
11.2. ЦеП ДОrOвір nїДnllrac: IloтвpiВnIoHOМY посвідчеmnо та реєстрації відповідно до чинноro законодавствІ. 
11.3. ЦеП ДОЇ'овір і ДОКУМСІІТ про сnnату вартості земпі є niAcтaвOIO ІІІІ11 відведенНІ зеМeJllоНОЇ ДЇnIllIХП. 

ІІатурі (ІІа місцевості) і видачі держввиоro акта на право приваТlIОЇ anaCllocтi на землю. 
11.4. Покупець с nnаТНJlКОМ ЄдtlllOro податку ІІа заranloНИХ підставвх. 
11.5. ЦеП Доroвір CКIIDДeHO та 1І0таріanЬІІО посвідчено в 3 (ТРЬОХ) приміРIІІIКах, ОДJlН з ІІКІІХ зберіramct. 

справах ПР_lватноro нотвріуса Броварського MicIoKOro lIoтвpiВnЬHoro oкpyry, Київської області, БВЗJIр Н.М ... 
м.БроваР11. вуп.Незвnежності. 7, а інші - BIIДIUOТЬCII Сторонам QLOro ДоroвоРУ. 

СтОРОIІІI ДОГОВОРу : 
Покупец .. : ... 

ТОВАРИСТВО З ОIiМЕЖЕНОIО 
ВIДПОВIДAJlЬНlCТlО "ТОРrмAШЦЕIІТР", 
ідс:нтифікаціАюIR ХОД 34544406, IОРllдlІЧиа upcca: 

02081, м.Киі., .уn.Здоnбуні.с,ка. буд.7А 
• особі днpc:кropa 

60СЕНКА АНДРІЯ ОJШКСАНДРОВИЧА 

Цо 

Ha'taJILUlIK 
; Броварськоrо I\ucыoro.. . 
\ відділу земеПЬUI~"( ресурС{ . 

-

l 



t 

.. ',- -'-.. 1-1- .i .. C~!"J~ 

ДОГОВІР . 
купівлі-продажу земельноі ділвнlШ 
Ilесільсысгосподарськогоo ПРllзначеннв 

ЛDcn,о Вро.ори К"Т,сьноТ 06лаСІІІL Д"IllUеячl 'ОСІІА'ОІО рону cl"'1R А,'ея1fR dееяll'ОlО '",сла. 

МІІ, що нижче піДПllсаЛIIС., надалі СТОРОНІІ: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Кlllвськоl ОБ.ЛАСТІ, 10РlіДІІчна аареса: м.Gровари, вул.Гатаріна, 15, іаеНТllфіхаціnНlln· хоа 
26376315, в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, .киn тє ІІа підставі довіреllОсті, 
паCl~еНОі 11.07 .2007 po~ за ~.H!! 1 ~ЗО Н.М.Gазlір приваnlllМ нотаріусом Gроварсьхоro t.lісьхоro 
mnaРlllПoНОro округу, ІКlіll ДІЄ на ПІдстаВІ СТ. 42 ЗаКОl1У Украінн "Про t.licaeBe самОВРlауванНІ І Украіні", 
!меКОВlИlln І подальшому "ПРОДАВЕЦЬ", з оавієї СТОрОЮl, і ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОІО 
DJДIIОВJДAЛЬШСТІО 11 ТОРГМАШЦЕНТР" , іденmфіхаціnНlln код 34544406, IОрнанчна адреса: 02081, 
м.J<пiв, вул.ЗдопбуніlСЬКI, буд.7А, (Сlідоцтво про аержавну реєстрацію 10Рнанчної особll серії АОl ~!! 
099761, видане аержаlШIМ реєстратором ДаРlllіЦькоі раnОНllоі державноі ааміністрації у М.Кllєві С.М. 
е.тико, аата ПРОlедеННI державноі реєстрації 10.08.2006 року номер запису про державну peccтpaцilO 
t 065 102 0000 007294) В особі директора БОСЕНКА AHДP1J[ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, зареєстрованоro за 
.. сою: Кllївська обпасть, м.Мнронівка, вуп.Леніна, буд.88, кв.34, іденmфіхаціJbuln номер 2754310814 ІХІIR 
;с ВІ nlaс:таві НОІОЇ редакціУ ста1У1'У ТОВ «ТОРГМАШЦВНТР» заресстрОlаноro 04.12.2007 РОКУ'. ноаlер 
IUuсу 10651050003007294 державним реєстрвтором ДapIlНl1ЬKOЇ раАОНllоі аер_авної ааміністрашї у М.Кllєві 
НеА6altnо О.А., іменованиЯ в подa.m.шому ''ПОКУПЕЦЬ'', з дpyroї СТОРОНН, укпanи ДaННR Доrolір про 
вacrynнp: 

1. Предt.'ст Доrовору 
1.1. Проааlец. на підставі рішеННІ Броварської міської ради N! 577-31-05 lід 27.12.2007 року передає 

(арад • .:), а Покупец. приПМає (купує) у впасність і оnnачує земcnьну РИКУ несinьськаroспоаарсьхоro 
nPlDИlЧIІИНJI nnощеlO 0,1326 1"8, Надану ДJUI бутвництва та обcnyroвувaнНR цeНtpy дозвinnR - землі 
IОкерuillиоro ВИКОРІІСТІИНІ, щО знаходитьCR за aдpecolO: Кllівс.кв 06лвС'По. місто БроваРII, .Іа TepllТOpiJ П 
чеРПIКВВртапу ОnімпіnС.КIIА, надалі за текстом "Предмет Доroвору або зеt.ICnЬна дinRнкa". 

КlAacrpовИЯ номер земвnьноі дinRнкн 32 10600000:00:053:0002. 
1.2. Земem.на дinJOlКll, зазначена в п.l.1., є в КОРИcryванні ПоК)'IJWI зl'iaно доroвору opeН.IIII земcnьноі 

lїnIНIН віа 05.09.2007 року, звреєстровlНОro у КиївськіЯ peIioнanьнil) фinii Державноra niдnpH~lcтвa 
aЦempy ЗІІмem.ноra адастру при Державному комітеті Украіни по зсмМJdIНМ pecypClМ), про що.у 
Дерааиомуреєстрі зсмвnь вчинено запнс від 02.10.2007 року N! 040733800123. 

на ЗeAlenьвіЯ дiJuппU, що вїД'ІуЖУЄТЬСR, ЗНIХО,lllIТЬСI об'ЄILТ незавершевоra будівНИЦDlI, в car.le: МIІІ'ІІ3IIН 
nnOвиiC'no 11% (оаинllДЦRТЬ) і вартість Roro, з ypaxyвlННRМ .IIЇJOчої iнaeКClldi', cтaнOB~ 42 000,00 (сорок дві 
1I1Q1rQ rpИВllНЬ ОО копіЯок зriдно ДОlідки Кoмyнam.нoro підприємства БРОlарськаі t.Ucькoi PIдJI «Броварське 
&ара ~чноі їнвекrapнзвціІ» N!238 від 15 листопада 2007 року. •• 

3nдИо ВИСНОВКУ Броварськоro міського liдainy земenыпlx ресУРСІВ ІІД 12.12.2007 року N!04-3/10:312~, 
ас-на -нха, що є преаметом aьoro Доraвору, повинна ВИКОРНСТОВУВатиCR з Д01pНt.l1lНllD1 обов аав 
-1IIIIвcннu. змісту добросусіаства та обмежень прав на землю, ІC"raновnешlХ у ст.ст.ст.91,103,111 
3ем_иоro ІСоаехсу Украіни, ст.35 Закону Украіні" ~Про охорону земcnь», законодавства про охорону 
:~ltOro ЇJpнродноro сереДОІИЩІ (код ВIUtDpИс:танва зсмcnьноі ainRНXlI- 1.11.6., зriдно YкpaiнCЬKOro 

n !фlllltaра цinьOIOro викорнC1'IНIIR земcnьних ainJнOK). 
_вІ обмеженНІ на використано даноі земenьної ДЇJUПIJtII: 

3 1.1. Зміна цlnleOBOro викорнстанНl. • • 
І ПОРУШІІННJlземenьноro законодавства ВШlНі особll пеcyn.lОрllДІl'ІНУ BIдnOBiдanЬHICТЬ ЗП,llНО ЗDlCOну. . . 

GpaВilutОlїаио ао ІІ;СНОІКУ від 12.12.2007 року N!1435 упрaвnіНИlf містоБУДУlан~ та архітеК1УРИ 
~apC'KOi міськоТ ради містобудівні обмежеllНl та обтаеllНR землеКОРllcryвaнНR ЗП,llНО xaaaCТPOBOro 

• I~OBiднo ао розрахунків площ ВIUCОПanпx кп «БроваРI,-зеt.шеуС1рШ» (без права заБУДОІН): .. 

r ДШПIIКlI CТPOКlI f порпдок ОПnDТJf. 
1.1. ціна 2. Ціна прода2К)' зеt.'СІІ.IIО , 186966 ОО (сто Bicїt.I,IIecRТ шість nlCR'l 

1ІеВ' npоааау земenьноУ ДЇJUIНКII за цим Доroвором cxn_є, п' 

' •• ~ 1IIiCr.OeCaТ DlIc:n.) rPIIII_ ОО'rао~lпІ_ ~.. ~ nepllJlOXYlllТl1 на -- Р-
·і1 .,.,і ' • \~ 
,.,!:;i)J • _./. J 
~b І7 ..... ~ .. -. 

"-. , .. -....- ~~ , 

~ 
'0 



• • , .. ~ 33114327700005 БРОlарське УДК І ГУДКУ В Кllівс.,кііі Об:tJcJi 
npDТII'DM ] (11'.,ох) баlllllСLКllХ .111IIВ uиР 
М Кllсва МФО 821018. зКПО 23571923). it про II0рr.lml8ну"rpОШОlУ оцінку зеltlеnJ.tlоі nL1I1H~1I " 

2.2. ЗriJulО ВІ.,..І)' :І ТСХІІІЧllоі ДOXYМClnU:: r.liCItKOro BЇIIдiJIY земenы�l1х ресурсів, lІормаТIІВllа rpoШО: 
12.12.2007 року 16 04-]/13-3/55 БР~:;~~~О (сто lісімдсCJП' сім ТlIСJl'l шістсот ДIВltWlTЬ дeB'IIТL) rplllcmoo 
ОWIIIІ:lсr.IСЛ.IIОТ дbullllIl С1'ІІIОВIІ'І'Ь • 
10ninOI. 'ш lа 'сть :lCMenItlloi ДЇJUlIПСН тов НВФ "Кадастр ЛТд,.iQ 

2.]. ЗrllllО ІІІСІІОІКУ cKcncJ1!8 про ~:'II:i .11:001 СТВНОВIIТЬ 186966,00 (сто вісімдесят шіm 11ICq 

12.12.2007 року ОШІ•ПІВ , ВВpТlСТЬ O:lc&O lопlnок :lВТВСРД.СНОГО ГОnОВНII". управnіJlШ'М земenLШIХ ресурсі,. 
дса'тот ШІСТДССІП' ШІСТЬ, rpllICIIЬ. .. І 'n 6 • 17 122007 ро'"' ВШnОlі.llllО до IIICIIOII)' держаlНО\ експеРТІІЗ" зе\lЛС:ВПОРIDOi 
КllіlСЬКI о ЛІСТІ •• "І' 
дoкyмellТlw11iд 17 rpУДІ.я 2007 року He4a~46. 

3. 060В'П:JКII аоріІІ 

].1. Покупсць зобов'II:JIIUlR:. • . 
].1.1. СПnВТlmlвартlсть :lI:AIслыlіi ДШJlНКlIВ С1р01И та В РОЗМІРах, що псредбачсНl п.2.1. ЦLOГO ДоroIОРУ. 
].1.2. HaдIUIaТlI ПРОДUЦlо нсобxiдtll матерlатl, відомості, документи тощо про IJIKOllaHHI РІОВ IADJD 

ДоroIОРУ. 
].1.3. ДО1рllМ)'DаТlIСЬ обмежень. що HaкnaдeHi та BCТlНoвnclli на ПРJsдбану ЗСr.tСЛЬ1'У дi.1IfIIY 

(~абезПСIf)'IIIІТlI БС3КОUnOВIІС І безпсрсшкоднс ВllХОрllCТIRНЯ об'єктіl загального кор"стуваННJI (пішохіlllli 11 
qiтaM06lnLlli ДОРО"І, 06'СКТІllнжснерноі інфраctpyктури), що зареЄС1рОlані на зсмельній діnlнці на MO\lcir' 
pCCC1p1lЦl1 :lDJrBII. МОЖJIlшlсть доступу на земельну дimuocy відповідних cnyжб дnl обслуговуваllНЯ і ремОIllY 
об'єктів :laranItlloro КОРIIC'l)'IIІIНЯ та і_енсрноі інФраС1руrnypll, розміщенНІ ІІа земельні В діпlНШ межо •• 1 
ROДC311111111X :lнахів та під'іздів до НlIХ ТОЩО ). 

].1.4. З моr.IСН1)' Державноі ресстрвціі uLoro ДоrolОРУ сплачувати земельний податок в розміра:с і 
ПОРIІдІУ, передбачеНІІХ ЧIIНlllDoI законодавством Украіни про мату за земmo. 

].1.5.3apeєcтpyвml цей Доroвір у встановленому законодавством порJlДК)'. 
3.1.6. ПрllRИІТІІ У власнІсть :lемcnы�у ДinJImCY nicnи peєcтplЦlї державноro акту про право власнОС1Ї ііі 

зеr.ICnLНУ ДlПJlнку. . 
3.2. Продавець :lобов'оаllllR: 
!.2д.1. ПРIlIburrи ома'!)' Покупцем вартості зеМCJJI6ноі дiuнкн І розмірі та в терміни обумовлені n. 11. 

ЦIooro OroBOPY. . "; , 
].2.2. Перeдml у вnacHicть зсмenьну nіn_"" '. . 

30lenьнy ділянку. ---"'J шепа peЄC1plЦli держаlНОro актУ про право власиоС11. 

4.1.У ВIІПадку неВlIIDl1IНIUI По 4. DIдПОllдanьнlcn. CroplH 
Покупцем своіх обов'ахів Han~ умов цьoro Доroвору Продавець має право IllManТlI BllКOнa&ВI 
IlенaneжmlМ 'BIOCOIIIUDUIМ зобов'оlllЬ Ч:О"І. а тахо. I~KOдy8ВННJ1 :5БИТКЇІ. завдаНІIХ HCBIIKOJIIНIIDI ~ 
III .. aгaТlI ВЇДШкодуваННl:5биткіl сnp';" о має право РОЗlрваПI цеА Доroвір у встановленому порІІІІУ І 

4.2.У раl порушення термі;.у о инених Aoro ро:аіРllIИIUJМ. 
Покупець см_чує Продавшо пешо ~~ ~a :I~enьнy дimuncy. передбаченого П.2.1. даиоro Доrollff, 

: ~~ ІІІ момснт ОМІТІІ за Кожен де";':о ~I DOД8lnНoi обnїКОВОі ставки HaцїoнanЬHoгo Банку Украіllll, -:" 
4.3. JIкщo Покупець в термін 30 ( с1р 'hШ ~атежу. • 'і 

cnnanm. Bc:raнoвпeнy в п.2.1. доrol:;~ 3 Да1И 0Cl'lllOD.oi сnnaти зriдно 0.2.1. цIooro ДоroJlll/l ВС 

право BllМamtl Dpldhurrra Dplщбаноі 3cмenьнoi о ~Ч'М08~ прнJiнaти придбану дiJUoocy, npoдaвeцlo"': 
31111JU1Н11X 311p11МlD1D Виконання аБО:l ЕТ ДUUIIIIН 1 сnтrrи ціни. а також відшко.цувВНИІ 36"1-
і ВIIМIІІ'аТІI вbuuко,цування збl~. ' СВО сторони. ПОРУШУВати ПИ'1'аННІІ про розірвВIПUI ЦЬOrD Дoroatfl 

4.4.У· ВIlПадку розірваиия Д 
Продав П • oroBOPY :5 ВІІІІІІ П __ ""'" 
ДinIIlКllцe~....::nцeBI ~a r.U1tyCOftl :lбlmcіl. ПОВ 'о оК)'IЩR сплачені ним rpОШОlі КОШТІІ nOBc:p1;;or 
спецівnlстів B~ теХНlчно~ паспорту. прое~'3 ОФормnеRНJIМ Договору та lїдвеДСllНJUd зе.~ 

4 5 Р • ' H~PIIJIItHOro ПОСВІДчеННІ Доroвору lUUI) CДCННJI. оплата lартості технічних У"О8, 
•• 03IРВDШq.доroвору не :l1іт.ия П ~ЩО • 

4.6. Смата штраф • с ОКУПЦlІIД сnnі • 
перІод діі )'МОВ дцоrolllдlХ еанКЦlЙ не :lвіпьияє ПокупЦІ т!f п~ш, пер~дбаченоt П.4.2. ЦltOI'O Доroво~. DJIIo' 
. 4 7 У р.... . oroBopy �Ynibni-npоn..... ВІД О ов'RЗКIІ IIIICOHIННJI ДоговіРНl1Х зобов J3 

" .... 1 HeBIOCOIIIIННI П о -z· 
Продавцем своіх обо' • Р давцем УМОВ Цltoro Д JIIIIII' 

в OКlI нвnCЖНUм 'U1НOM а OroBOPY. Покупець має право ІIIМI1'ВТlI BUJO_d!fIIO 
• ТlКОж І' -"""JPII'""'-1Д1IUC0дy8ВННJ1 збlmcїв. зuдаНUX .JIO·r .., 
~. 
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\іiloНІНlIІ, а60 .ІІЄ пр~о розірваПI цеП ДогОвір'У IcтiJioвnei~~&lY ~o;~ і IIDlаraПI BЇДDJКOll)'llalll1l збlrrxіD 
!npII'IIIIIClnSX йоro рОЗlрDаНIUIМ. ' 
; 4.8. ПРІІ розірввнні ЦІоОГО ДОГОІОРУ З ВІІНІ' ПРО4IUIWl, с:у&Щ .хі СIUJвчені Покупце.. Продавшо на 
іlllOlWnIl ULoro. ДоroВ.ОРУ, повертаютьс. ПРОДDаце.1 Покynшо І ПОВНО"У 06соі. 
і 4.9. ПРІІ рОЗlрааllll1 ЦІоОГО дОГОВОРУ з Ilезanе_НIIХ 8ід Сторін ПРIIЧІIН, cyr.щ ахі сnnaчеld ПокупаС.1 
ПрOДDllIDO НІ B!IКOIIBHIII ЦIoO~ ДОГОВОРУ, П08еpтaкm.СІ ПоК)'ПШо І П08110"У обсоі. НезanежННМJI ПРІIЧІlнаМl1 
і: форс-МІІІСОРНІ 06стаВІІНІІ, ЗГІдНО законодавства YкpaїIIII. 
І 4.10. вiдn08шanы�іcn. та права Сторін, що Ilе перед6аЧl:llі цим ДОГОІОРО" ВIDRaЧUОТЬCl BЇДnOBiдIlO ДО 
JllQНОДDIства УКР&ЇIОІ. ' 
І S. rapallтtlтa претеll,іІ 

5.1. ПРОJUlllець rapalnY~, ЩО зеМ~П.I.lа AiпlllKa, .ха є предметом цього Договору, ВХОДІІТЬ до хатегорП' 
JCМeк., що "IO~ 6ynl ВІ~)'Ж)'DаНІ ЗП~І'О заХОllодааСТІа Україн", віП.llа аід БУДЬ-JlIСІIХ мвОНОВІIХ прав і 
npmlPiR -rpmx ОСl6, про як! на момент ПIДПllсаll111 цього ДОГОВОРУ ПродавеЦlo ЧІІ Покупець не .Iir не знаПl, 
не 3НDXОЮІТЬCJI під ареШТО.1 І СУДОВІІХ справ на IlеУ не ... є. 
, 5.2. Продавсць Сlідчить, що Зraд8на зсмм.на цнп до ЦІоОго часу ніхому іншому не ЗдвПа в оренду, не 
проданІ, ІІІ: подарованв. D спорі, і під за60РОНОЮ (ареmтсш) Ilе перебуває. СУДОІОГО спору ЩО до Ilеl, ІХ 
.кесак до статутного фонду ЮРНДІІЧНИХ осіб НІ: внесена. ВіДЧ)'Ж)'ВВlIВ зеММ.llа дїJIJIHKa знахОДlПЬCJI У стані, 
DDlНimo ПРllдlТНОМУ ДnJl ВlfКОРИстанНR ЇЇ за цin.овим ОРIDначенНlМ. 

5З. у відповідності із законодавством УкраіН11 Покупець ПРИдбав зе.IМ.НУ дinRHКY без права 3.liНlI П 
u\m.a101'O ПРIDlllченНІ. 
t 5.4. Покупец. ОГПIНУВ ЗI:ММЬНУ ДЇJlJlику в на1')'рі, ознIЙО.ШВСI з П кim.кiCHJDIJf і ІкіСIUlt.ш 
харlmРllСТІIКDМИ, підземними і назеМНИМIІ спорудами та об'ЄК'I'DfIf і обмежеНIUIМИ щодо іі ВlnCОР1lC:тан1UI. 

• б. Перехід пра8а вnaC:lloeтi ІІВ se.,enIoIIY дinЯIIК)' 
6.1. 060В'1301С Прода8wr передати зсмenьну дinянку ПоК)'ПUlO IВIІЖВЕТІоClIИКОНанпм і право anaсності 

111 :н:мек.ну дїnянку переходІІТЬ до ПоК)'ПWI пісм повної смати вартості даноі зсмcnьноі діпlНІСІI відповідно 
АОЙ1. ЦЬОГО ДОГОВОРУ, одержаНИIІ ПОlC)'пцем державного aкra на право впасності на ,eмmo. 

6.2. З момеК1')' BlfНlflCНeННJI у ПОIC)'DwI права впасності на SСМIШJoНУ дinянку IcтaнoвneНlrO раніше 
1IpU01І11\ режим і всі правОlстановnюючі документи про права ПОIC)'DwI на кop"c:ryв1НlUl (оренду) цієl 
ХМеАноі ЦНЮІ ітрачають чинність. 

. 7. РnЗllК 811падК080ГО погіршеНllR або 811падК080ГО ПСУ8аlllUJ ,еАІмы�оІ� дinяrlКlI 
7.1. РІDП IИПВДКОВОro погіршення а60 lипадковоro ПСУВIНIUI SCMCJlЬHOi дiJwDcи несе Покупець~ 

момеН1)' переходу до НIooro права впасності. 
7.2.У випадку. ХОПІІ ПродавеЦlo прострочив передачу ЗСМlШJoної дііохи або Покупець простроЧlIВ іі 

nPиlllll'lТR, ризп випадкОIОГО попршеНІІІ або випадкового псуванНІ несе СТОРОНІ, щО прocrpочипа передачу 
або Dpldlнпrl. 
7З.lщо в поriршснні ЧИ псуванні ,емenьної дimПIки є IIIН8 CтoPOНlI Доro80РУ, то 8ЇдПОВiдan.ність несе 

ц.Cropoиа. . 
8. ВllрlшсоНR с:порlв 

В.l. Всі СДОР"' що IИНlfКають при IИКОНанні )'&101 цього Доroвору або 8 ЗВ'JI3К)' З тлумачеllllDl Aoro 
~ею.. Вupішуютьса IDJUIXOМ переговорів. .' 

В.2. JIJaЦO сто Н1І оТімм мiCJIЦl не ДOCМJUI домовnеuощ то сшр перeдDEТloCJI на p~rmrд СУДОІИХ 
ОР"!'ЇІ У поР~ста:іленому чі\нним ,аконодаі,СТВОМ Украіни. У .0.1)' 81Ш11дКУ СУД081 IJrrpml несе 
I:tapoнa, що не ВИКОНВnI1 уМОIИ Доroвору в60 BНJCoнuli іх нсиanежнuм ЧllВО.I. 
. 9. ЗI\IIИJI УІ\І08 договорУ та його p~I~8aIIIIR сто ін 

9.1. Зміна '.іов ДОГОІОРУ або внёсення доповнснь до н.Оro .101CJl1ІВI ТUIIoal за зroд~йJO Ф Р.· 
9.2 В' .' .. д ,дійснюJOТЬCJI маІ І ШIСЬ.IОВI Ор.11 3 HactylJНll&I 

1Joq.' СІ 3МПОІ 'та • Д01l0BHeННJI до orolOpy і Ф JOТЬCI У lurJUlдi додатковаУ УГОдІІ ЩО Є 
11 

l~ellНlМ ТІ1аIХ ,мін та ·доповНена. В органах HOТDP ату, о opмmo , ' о _ • 

еlщ'a.nt , ..... 
93 ою чаC'l'f!НОІО цЬого Дoгo~opy. .' . 
9з'IЦеn ДоroВlР може бути рОЗІрваний продавцем. "ртості ДІнаУ 'е&lcnьиоі ДЇJWIICJI зrfдио п. 2J . 

. . у разі неСІШа-, ПО'"""""" ПОl80і а60 чаСТКОВОI ва , ' -Jaoro Дoroвo '.. "J-"'-'" " •• ' ., 

93.2 У ~y. • • 2 1 цьoro Доroвору. " .-
9.4 У P~I порушенНJI умов 8~КJlaдe~ У ПiДD)'нm ",' ";'вору lill може бynl змінениR ~6~ р,o;JірваНllЙ НІ 

ІItq' РВЗlllеlJfконанНІ однією 13 СТОРІН У.ІОВ ЦIooro,...O • '. '. ':. 
ry дJJYroT Сторони ,а рішснням СУДУ а60 rocnoдapC.lOГO суду. '.. , .' . .. \ 

,.:>~ ' .. --- .. -... ... -. 
J ' 
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10. ВIПJJВ11I. 
JO.J Всі IlnpaТll, nOl'l3l1li:l YКnIДllllIDI ЦIoora ДоralОРУ, nora l~тapianЬHIIМ посвідченmrAl, РССС1раціООl1 

IIIIOIIDIIIWI, бере 1111 себе Покупеw.. 
11. ДОДВ11СDвl )'110811. 

J 1.1. ЦеП Доrolір с оБОI'1І31081 .. 1 ДIUI c:тopill:l r.for.lerny пїДnllСDlIНJI ~б~"lа С!оронамJf. 
11.2. ЦеП Доrolір пlдnlral: IloтapiВnЬHOМY поСВідч~IПnO ~ PC~BЦli ВIJ1П08Iд!IО ДО ЧJflIlfОro заКонолавCJJt 
11.]. ЦеП Доrolір і noкyмellТ про СІШІІ'ТУ 8apтoCТI :leМnI є ПlдстаВОIО длJl ВIJ1ВСДСIІНЯ ЗСМСЛlollоі ЛI.UНIJI 

IIВ'УРі (ІІа місцевості) і ВIIдІІ'lі державноra акта ІІа право ПРlшаТllоf власності на землю. І 
11.4. Покупець с маТИllКОftl ЄJ&IUlora податку ІІа зaranы�l1х підставах. 
11.5. ЦеП Доrolір cКnDдeHO та Iloтapiвnьno посвідчепо в 3 (1рьох) nPllМірниквх, ОДІШ З ЯКІІХ зберіramСІІ 

справах ПРllІІDТlIОro нотаріуса Броварськоra місы�ra нотаріальноro oкpyl)', Київської області, БаЗI'Р НМ І 
ftl.БроваРllalуn.Не:аanсжностї, 7, 11 інші - DIIДІІOnCЯ Сторон_, ЦIooro Договору. . .. 

ПРI/ІІ.,qL: 
CrOPOIIII ДоroВОРУ : 

GpoaDpcLкa IІ11сІока plIДIIlClltaCLкot амасті 
... lїро •• р.1, Kllr.CLa 06n., .уn. rll'lpill8 І s 

І особі 
АНДРЄЄВА ВАСИnЯ a'~CQ~нm~ 

Покупець: 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОІО 
ВJДПОВJДAЛЬНIСТIO " ТОРDІАШЦЕНТР" 
ідeJП'ИфіuцilblнR КОД 34544406, ЮР'lдlfЧ"1 ~ 

02081, м.КИЇВ, вул.ЗДОnбуні.СLКа, бул 7А 
• в особі директора 

БОСЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
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куПІВЛІ-продажу земеJlы�оіi діJlИНКl1 
несільськогосподарського ПРllзначеННD 

МlМlІ BpfJlIIP" g"rllc6l(Or 06ЛllсnrL дІІ ",,,евчIIlDс ... rDZQ рону сl"'1R АІ/ев,ся ',CJlInDіD ІІUСЛІІ. 

МІІ, ШО Нllжча nlanllcanllCl, "адапl СТаРОІІІІ: GPOBAPCLKA МІСЬКА РАДА Кlllвськоl 
ОliJlАСТl, aoP'IдII'llla адреса: ".,Броввр", .8уn.Гаr:aріиl, .15, ідеlmsфlХвцlRннП КОД 26376375, в ос06і АНДРЄЄВА 
ВАсИЛЯ ОJШКСАНДРОВ~А. RкиА ДІЄ II~ ПІдстаВІ довіреності, посвіАченоТ 11.07.2007 року за p.N! 1230 
н.м.&аllp npIlВat:"11М нотаРІУСОМ Бровврського міського нотаріDJIЬНОГО oкpyry, ІКІІА діє на піАставі ст.42 
зuoну УкраіНll "Про місцеве саМОВРІl1)'ванНІ В УкрвТ"I", j".еllОВDниR D подanьшому "ПРОдАВЕЦЬ". 3 oДJliєi 
cavpoнп. і ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДAJIЬНІСТlО "ТОРГМАШЦЕНТР", 
іІІеНПІфіаціflНJdt код 34S44406. ЮРltдична адреса: 02081, "1.КиТв, вуn.здоnбунівська, 6уд.7А (свідоШ'llО про 
асравІІУ peєC1paцUo ЮРltlUfllНОТ особн серіТ АОІ }(g 099761, видане державНl1М peEC1paТO~OM ДаРНIIЦІоКОТ 
paRоиноТ державноТ lІдМіністраціі У М.Києві С.М. Св.теJlКО, дата провеленнк державноТ PCЄCТPВWЇ 10.08.2006 
раху номер 3ІПIIС)' про державН)' pcecтpauilO І 065 102 0000 007294) в особі дl8рехтора БОСЕНКА АНДРІЯ 
OJ1EКСАНДРОВИЧА. зареєстрованого за адресою: К.,Твська 06nасть, м.МI8ронівка, Byn.JIeHiнa, 6уд.88, 
aJ4, іАСИnlфікаціАннА номер 2754310814, IІкиА діє на підставі навоТ редаКЦІЇ CТD'IYIY ТОВ 
.ТОPrМAШЦЕНТР)) зареєстровlНОro 04.12.2007 РОа.сУ, номер .заПJfСУ 10651 OS0003007294 державll",,1 

t pea:rpatopOM ДаРНlшькоf раЯонноf держввноі вдмініС1р8ціі у М.КІ.єві Нед6aJ1nо О.А., iMeHoDllu'n D 
naawШО"IУ ''ПОКУПЕЦЬ'', з другої' СТОРОНИ, умалИ даНІІА Договір про наступне: 

1. Предl\'ет Договору 
1.1. ПрОдDвсць на підставі рішення Броварської міської рlДИ N! 577-31-05 від 27.12.2007 року передає 

(ПРІІАІЄ), а Покупець приАмає (купує) У власність і омачує земcnьну РИКУ несільськогосподарського 
аршнаllСННR мощею 0,1612 rD, надану ДmI будівш.цтва та oбc:пyrolУВВННК niДnРІlємстаа тopтiвni та 
aa&yтoDoro обcnyгoвуввнНJI - земnі комерційного ВІІКОРИСТВННК, що 3НаходИТЬСІІ 31 адресою: ICJIУВСЬаса 
06nат, I\lісто БроваРll, •• а тepllТOpiY П ЧСрПI KBapтllJl)' ОлlмпIRС:.ЮIА. надапі за теКСТО"1 "ПРедМет 
Даroаору або земcnьна ДЇnIНКВ". 

lCaдactpовИЯ номер зеl\lcnьноі ДЇJUlнки 3210600000:00:053:0003. 
1.2. 3емcnьна ділRНкв. 313начена в п.l.l., є в KOPllC'l')'laннi ПокуПWI зriдно договору ореНДІІ зс"Icnы�отT 

IIЇnIIIIQI віа 05.09.2007 року. зареєстроввноro У КllівськіЯ periOHВnIolliA фinіі Державноro підПРllємстаа 
.центру земcnьного кадастру при Державному комітеті УкраТНІ' по зеМCnIoНl1М ресурсам», про що У 
Деравному рсєстрі земcn. вчинено запис lід 02.10.2007 року N! 040733800124. • 

На земcnьніА дїnянці, що відчужується, знаходнтьCR 06'ЄІП' нсзuерwеного 6УДІ8Н1IЦТВа, а саме: 
пlanpИOlmа торгівлі та n06)'ТOBoro обслуговуваннк гcmJвнїс:по 1'% (п'maaдцm.) ! вартість Ao~, :І 
УРІХУаННКМ діючаТ iндc1CCВЦlї, становить 58 000,00 (BiciMHaдaR1Io ТНCRЧ) ~llВe",= ОО КОПІЙОК ~riднo ДO~IДJCII 
~oro niдnpHEAlcna liроварськоТ міськоі paдll ccliроварсьхе бюро ТСХНІчноі Інвентарll3lUUl» N!240 ВIІ1 І' 
mtcronaдa 2007 року. • • 

3riaнo висновку Броварського Mic.кoro Biддiny зеМCnЬНl1Х peCYPCII ВIІ1 12.12.2007 року N!04-3/10:312~, 
земСПltна дinaнка, що є прсдметом цього Договору, повннна ВИКОРllстовувmlCl з aarpllMIННRМ 060В аКIВ 
земпеllJllCНИкв. змісту д06росусідстаа та обмежень прав на земто, ІС11ІновлеНl1Х У ст.ст.ст.91,103,111 
Земen.ноro Кодексу УкраТНII, стЗS Закону Yкpalнll _Про охорону з~мenJo», законодав~а, про охорону 
lІІВхотuпнього прJiродноl'O середовнща (код BнкdpHcтaннк земcnьноТ ДJJDIHIOI- 1.11.6., 3nДНO УкраТнського 
IlJacИФікатора цim.oBOI'O внкорнстаннк земenьНlIХ дinННOK). 

Правові 06межена на внкористаННl даноТ земcnьноТ ділЯНКIІ: 
1.1. Зміна цinьoBoгo внкорнстаннк. • і . . 

3а ПОРушенНR земcn.ноro законодавства ВlІllні особ .. НССУТЬ 10РlfДIІЧНУ ВlДПовiдanЬН сть 3Г1ДНО закону. 
, . 

Biдnoalaнo ';0 висновку від 1212.2007 року N!143б ynрaanінНІІ Micтo6YAYBaн~ та архітеКТУРl1 
ВРОlаРСltКОТ міськоТ PВAII Micтo6yдia~i обмежеННІ та о6тlжCННR 3Clt~CКOPIIC'l')'l8ННR 3nДНO кa.IIВC'1'POB~~ 
l1ІІаиу та вІ ІІ" 1_.. . наНl1Х V'O .. IVIItIJII.HIIМ ПІДприємством "БРОВВРII-зс"шеУctpIП (6113 _.ОВщnО до p03pВX)'НКIB мощ ВІІКО ~ '''J .. --

Орава 3абудоаl!): 
·Ііасутні. 

Ці ыlтT дInRIIЮ' строю. і ПОРЯДОК OMaТlI. 
11 Ц' 2. ІІа продажу зеl\.eJI '227 292 ОО (двісті Д811ДЦ11ТЬ сім ТlIClЧ двісті 
',' Іна прoдuC)' зсмcnьноі дІпІНКН за ШІМ ДОГОВОРО'І cкnвдaє , 

Ае, -110- • • П nOBIIHel1 neрерахУВВТlI на рахунок ПроДIUIWl nPОТIlГО"1 3 

-.~ Г' .... ·t··аv_:· ... l!е~_~ '" ,~~ 
~ 
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..... • '. оо J: ':, ,~~, .. .' ~.' 
,=-.!"СI' Ї;,.:авк !41М'М':' -: ••• ,Tn":f'\l1e'U;IIM~ ~e.'\1i::Т "'':' .! :.'.·~.-r· :'.' .:~' .. :.: .~~. ." 

_. ___ ._~;:-.. ~_~~~\~.:.~~: . ,:\\..; 

. 
,,~ ......... l ••• ~ >._ ... 

~ 



27700005 ір08врс.ке УДК 8 ГУДКУ В КlSЇBCLKin області \1 КІІщ \I~ 
(тр") башdВС.КІІХ JIll18 (рІр 331143 .. 
821018, ЗКПО 23571923). • її Істш1 про норr.fD'ПIВНУ rpOWOBY ОЦІнку земелыlіi .1Ll.Hl. Q 

2.2. 3rlднo ІІІТІІІ'У з 1СХlfIЧНО S до: c.acorD I\sic.КOrD aiддin.)( земел.НIfХ ресурсів, нормаТIІ.НI I'POC::S 
12.12.2007 раку на 04-3/13-З/57 Р028: 098 оо (АВісті вісіr.шесllТ вісі"'l nlСНЧ дев'НIІОСТО віСім) '1JI_~ 
aullllCl зеМCnlollОТ дin11UC11 стаНОВl111о , 

капlІок. рта про 0"111І1'/ вартість зсмcnы�оїї ділllНКlt ТОВ НВФ «Капастр .ІІт)!.! 
2.3 ЗrlJulО BIICIIOBКY скспс" 27 292 ОО ( . . . • UI BpТI'~ 3е .. I· ... Ноі AinlНIl1 CТlIIО8''''' 2 ,ДВІСТІ ДВIAUЯТЬ СІМ ТlIСIЧ 3і: 12.12.2007 раку о ІІНІ І .... .. w. • • • 

, і) І ОО кап'lnОК 3BТIep_cllOro ГОЛОВНІІМ УПРВВЛIННlМ земельних реСУРСІВ У ICнilQd 
дев ІІІОСТО ДІ rplllll , - ~ . 
06nвстІ 17.12.2007 року, lідповїАНО ао ВІІСІІОІКУ державноі експертизи землеВПОРЯДJlОJ JIOXYMeнтaWll\1G 
rpYДSII 2007 року Хе04в-444. 

3. 060В'ШКІІ &:ТОріІІ 
3.1. Покупець з0601'аВIШn: оо. • • 

З.І.І. CManlnl ІВртість зеМCnIoНОI ДІЛ.НКІІ І строки та В РОЗМІРах, ЩО передба'rсНl П.2.1. І'ЬОГО дOПll.11 
3.1.2. HDJlD8mr ПРОдllВШО IlсобхіДll1 MBтcpiВnII, Biдor.locтi, докумеНТIІ ТОЩО про BllkoHalllur yvsti: 

Доrolару. 
3.1.3. ДОТРIІМУВВnlСЬ 06 .. ежеlllo, шо нвклвдені та встановлені на ПРllдбану зеr.lenьну" 

(забапеЧ)'8Вnl бе3каWТOlllе і баперсwкодне Вllкор"стаННJI об·Єh.'Тів заranьного користуванн. (піwoJUiа 
81то",обinlollі ДОРОМІ, об'єml інженерноТ інфраструК'lYРИ), шо зареєстровані на земельніі1 діn.,,qj ка_ 
ресстраціТ 3ІІІІ111, r.lаЖЛlllіm дощуny ка земельку ділянку відповідних служб длJl обслуговуванНІ і рсм:!! 
аб'ClТiв звranьноro 10PIIC1)'JlDННJI ТІ інженерноТ інфраструК'ІУРИ, розміщенНІ нв земельнin діп.ниі ІІМ!І; 
fCOде3IIЧНIIХ знакіl та під'Ьдів ао НІІХ тоша ). , 

3.1.4. 3 .Іо",енту ДеPЖUllоі peєcтpaцt1 uьoro ДoroBOPY смачуввти земелЬНJlR податок • fIOJФ/ 
паPJlДК)', псредбачеllllХ ЧIIИНlIМ законодавctВоr.1 Yкpaillll про мату зв землю. 

3.1.5. 3apeEcrpyвanl цеП ~orallp у IcтaHoвneнoМ)' ЗUОНОДUСТ80М ПОР'дК)'. . 
3. J .6. ПРllnИІТІI у Вn~CHlm земмьну діnJlНКУ піМJI реєстрашї державного акту про право вnacllllCll'/ 

земмlоНУ ділІНКУ. 
32. Продавець з0601'l3lниl\: 
32.1. ПриRНJI'П' ома'!)' По""п"." • . • _ •• oai,S 

Wooro ДoroloPY. "І - t 81pтoCТI земмьної ДІЛІНІН в розмірі та в терміНІІ. обумо .. -

322. Передаnl у впаснlm земмьuu Iтr rii· . _...-і' 
земмьну ділІИКУ: '01 д НКУ CЛJI реєстраціТ державного акту про право 11І"'--

4.1.У ІIIП1IlUCy неlllкаИВIІНІ По 4. вfдповfдаnы�ість Cтopll. ~ 
Покупцем Сlоіх 060в'lзк'IВ нал. КУПцем УМОВ w.ara ДoroBapy ПРОДlUlець має право BIlr.laraТlI ' # 

.. жним ЧlІнам а ТІКО • • 110--HeHanClfHIlr., ВlІlШнаНIІЯМ з060В'J13 або' ж ВІдшкодування зБИТКІВ, завДВІІІІХ 1'1:811 nOPdI' 
811М.I1ІТII BiдwKoдyвallHI збllТків аllЬ, має право розірвати цеЯ Догоаір у встановлеllQAIУ 

42.У Рll3і ПОРУШl:НI.. терr.II;';П:"ЧllllенlfX Roro розірваННІМ. J&tI"! 
Покупецs. смачує Про_шо пеИlO M.~ ~I 3~MЬ~ діmснку, передбlченого п.2.1. даJlОro ..... М' 
дlt на момент OMaТlI за кожен ден:пfJ03МIРI ПОДВІІІНОІ обліковоТ ставІІІ Наuiонального Бан/С)' у.,..-. 

4.3. якщо Покупець І термін 30 РОС1роЧIШ nлаmкy. .. ... ' 
~т. B&:ralloaneнy І n.2.1. доro~I~I) днІв з lUI'I1l OC'l'llННlooї СМИІ' згідно 0.2.1. uьoro~..;;O~ 

. р Blwaraтн npиRIIIТrII ПРlщб1110Ї ку або ІlдмаВIП'ЬCJI приRНІ13t придбану дiМ~1. Л~~ 
3aвдJUfllX 311Тp1lr.C- земел.ноТ ділІНК • • . -...,.DIfIII ~ • .. .. 10 Bll1COкaнlUl або и І Смати ЦІни а також lідІІІlСwч-
І 11IМanmlliдw • • з СВоєї старо "" ..• "ta 

4 4 У fCOДYltIllКll36lmdв. НlI, ПОРУшувати питаИНІІ про розіРВІН'" и--
•• Illпадку ...... і ...І 

ПРодавце П .. -. РВІН"І ДoroloPY 3 1fOII' ..... .J 
ДЇnIHКlI (:iдr:пцеlі ЗІ мlll)'СОм збllТlClІ п::~ ПокупЦІ Смачені Н&lМ грошові коштІІ ...... ~ 
cneWlllicril и І'!В теХНічноro паспо."у n ІІИХ 3 оФОрr.lЛенНJlМ ДоroВОРу та lідведСI 0It ..... 

4.5 Роз·' cmPII.IJ!,I'Oro посвідчеНIІR д' роеany lідВедеННІ, омата ВІРТОсті техніЧНl1Х YJf 
4.6: Cn:'~:"I" ДоralОРУ не звlпЬНІЄ ri:roIOPY ~що). CfJ8f1/I.' 

період діі yr.IOB =B~llдX ClflкціА не 38Iпь:~:: смат." пені, передбаченоі п.4.2. ЦЬO~ ~: 'Jr/JJI'; 
4.7.У РIІ3I He81IKOHIH:~~P~ купIІЛI-прода1Ку. ПЦl вІД 060В'IІЗlі8 811КОНВІІНІІ AOI'OBlpHI ~ 

Продавцем своіх 060в'13 і Р -це"l УМОІ Woord lranl ~ 
IIIKOHalllll, 160 "'вс npBBO k І .належНII,.. ЧIІНОr.t, І та Дorol0p,y. Покупець має пр~вО ~!~~nиаас ~ 
CnРllЧllllеНllХ noro рспlрв pa:sIPIIТII цеП Доrallр У кож IlдWIOДYBIHНII збlІТКIВ, ~~ 

4.8. ПРІІ pa:slpBaHHi DИIUIМ. ICТВlloueHOMY порll4КY і B11Ml1raт11 BlдWКO _..І 
-:::-._~IIKOHBIIКII Wooro доraао &Uooro Дoro8opy :І ВІІНІІ П п,., 

. '\ ру, ПОlеsrraaoт..са ПРО4Ввце" P~дlIUR. суми, IІкl сма'lені noкYnUCal І 
~ t окупшо 8 повному 06саі. І' 
:~ 



" -.,. І, ., і.'". ~. , •• ~. оо • .;. -t" 

r~' .. -. .е •• ~. :~'.:"; ••• '::.::. 

~Г ·l'·;?j(.":"~": 

r). ПРІІ розіРВ::~ ::: :::::рРl~~~t;1f!i1!~IХ:п'ВUf:'rr.JR~"'?РJ~Iш. ~'I!, .кі СМlчеllі покym}~fі~-j::;;j~:tі .. 
;OДU1llO ІІІ В!ІКОН • J' ёpт.iКm.CJI oкynЦJO в повноr.IУ оБС13I. НезanеЖНl1r.1If прllЧllНDll1 . ," ,:-... 
Імшс-МІІІСОРНІ обстаВIIНII, ЗnДНО заКОНОда8С111а УкраїНII. :1' , 
r 4:10. Вlanовідanьність та права Сторін, що не передбачеllі цн» ДОl'Dвороr.I, Вll3начакm.с. відповідно дО ~Z 
foНOДlBcтвa УкраіНII. ::~~ 
, 5. rapllniiтa претеll:.lі ~i 
і 5.1. продавець rвpaнтy~ що зеМ~Ь~1 діл_нка, ,ка є ПРедМетом IIЬOI'D ДОl'Dвору, ВХОДІІТЬ до nТCl'Dpii : ~, 
мcn., ШО MO~ бyrll ВIД~ухсуваlll ЗГІ~НО ЗІКОllодавства Y~'PaYIIII, вільна від буд .. _КlIХ r.laIIHOBIIX пра і і " 
lетеlаіlt 'Іретіх ~Сlб, про .І! на Mor.lellТ ПIДПllсаНIІ. цr.oгo ДОI'DВОРУ Продавець ЧІ' Покупець не Mir не ЗІIDТlI, 

~
иахоДlIТЬСІІ ПІД врештоr.. І СУДОВІІХ справ ІІа неї lІемає. 

5.2. продавецr. свідчить, що ~raдal!a земепы�аa ділJlНП до цr.OI'D часу ІІікому іllШОr.rу Ilе Здallа в оренду, на 
не подарованІ, в СПОРІ, і ПІД за~ОРОIIОIО (арештом) lІе перебуває, cyaOBOI'D спору ЩО до неї, .1 

сок дО cт;nyrнOI'D фонду 10РlfДІІЧНІІХ ОСІб ІІС Вllесена. ВідчужуваІІа земепьна дin,нп ЗIIDXОДIП1оС_ У стані, 
,aнimo npllдВmOMY дп. BlfKOPIICТ8IIHJI П за цілЬОВIІМ ПРll3llачеНIUlМ. 
5З. у відповідності із законодавством Україн" Покупец. ПРІІДба зеr.lепьну діл,нку без праа зміНlI іТ 
~Iora Прll3наченн •• 
І 5.4. Покупецr. огл,нув земепьну діл,нку в ІІатурі, ознаRОМИВСJl з П кількіСНИМIІ і ,кіСНIIАIII 
IpamРllCnlПМll, підзеr.rНlfМИ і наземними СПОРУДI1AfI. та об'єпами і обr.lежеННlМII щодо її BIIKOpIICТВHНI. 
І б. Перехід право вnaclloc:тl 110 :.eI\ICnLIIY дlлВJlJСУ 
І '6.1. Обов'130К Прода8W1 передаТIІ земenьну дin,нку Покупцю вважоЄ1'loCJI виконанllМ і прао власності 
І ЗІМCn.НУ дbtJlнку переХОДlfТЬ до Покупwr післ. повної CMaТlIBapтocтi даноУ земепьної дin.ИКlI відповідно 
»"n.2.I. цr.OI'D ДОI'DВОРУ, одержаlfНJI Покупцем держаного аlП'l на прао власності на зеr.lnЮ. 
І ,6.2. З моменту виникненн, У ПокупWl праа власності на зеltlепьну дiтlHКY ВСТ8НовлеtшЯ раніше 
ШlОIIIR рОЖI.М і всі правовствновлюючі ДOКYMeНТII про праа ПОКУІІЦІ на користуванНІ (оренду) цієі 
'мcn.иої дiJIJIИКlI втрачають чинність. 

7. РІОІІК ВІІПОДКОВОГО поrlршеllJlВ обо ВІІПВДКОВОI'D ПСУВОІІІІВ зе&Icnы�оіi д1лв11К11 
7.1. PII3IIK випадКОВОI'D погіршеННІ обо випадКОВОI'D псуванНІ земельноі дin'НКlI несе Покупецr. з 

ОМСIIt)' переходу до нього права власності. 
7З.У ІИПааку, КОЛИ Продавец. ПРОСТРОЧlfВ передачу земельноі Дin'НКІІ або Покупец. прострочив П 

1IdlIIRТrI, ризик випадкового погіршенНІ або внпадкового псуванlUl несе cтapOIIa. що ПРОСТРОЧJша передачу 
іо nPИnIlm'l. 
7З. Jlкшо І погіршенні чи псуванні земепьноі дin,нки є Вllна СТОРОНИ Договору, то відповiдaJu.ніcn. несе 

'CтopOНL 
8. ВllрlшеllllВ спорІв ~ 

8.1. Всі спори, що виникають при Іиконанні умов IIЬOI'D Договору або в зв'ІЗКУ 3 ТЛУАlаченНlМ ЯОI'D 
--11Іо, IнрlWYЮТЬСR WnIХОМ nepel'DBopiB. 

8.2. JIxщo Сторони ПРOUl'Dм міCJIWl не ДОС'ГЛИ домовленості, то спір передаєп.СR на Р~ГЛЦ СУДОВІІХ 
_Ів У порrдкy, встановленому ЧИННІІМ законодаствоr.r Укрвїни. У ц.ому випадку CYД~BI BlпpaТlI несе 
RlpDиа. що ие виконвла умови ДОI'DВОру або виконanа іх ненапаНl1М чином. 

9. з&.I,111 У&ІОВ ДОГОВОР1 та Вого розlРВОІІІІD • 
9.1. Зміна УМОВ Договору або внесенн, доповнень до нього можливі тілЬКІІза згодою Cтop~H. 

~'9:t ВсІ зміни та доповненн, дО ДОI'DВОРУ здіЯСIOОIOТloCJI тin.101 В письмовіR фОРМІ з Hac:тynJlllAI 
:-~СItИRМ таких змін та доповнень в oprвнax нотвр,іату, офОРl\lЛІОJOТЬCJI У Вllглці додатковоі YI'DДlI, що є 

: ОІиою част~ною UIeOI'D ДОI'DВОру. ; 
J. Цсп ДОГОВІР Аlоже бyrи розіРВВtllfА продuцеAl : • - • • 1 

9J І У раі П і б часткової вартоСТІ данОI земепьноі lWIІНlCl1 зnдно П. 2. • WI", ~: несмати окупцем ПОВНО о о 
,..,roBOPY. 

9.3з. Ураі порушеННІ умов ВllкпадеНl1Х У пiдnyJllП'і 2.1. ц.ого ДОI'DВОРУ.. • 
9А.У разі н' •• сто і ЦIeOI'D Договору він r.lo_e бyrJl ЗМlнеНllR або РОЗlрваНlIR на 

111Іо еlllконаННR.ОДНIЄlО ІЗ р Н умов 
ry JlPYroT Сторон" за рішеННRМ суду або I'DcnOдapcIeKoro суду. 

І 10. BlrтpOTII. • • 
0.1 BcllllТp , , і ДОI'DВОРУ Rol'D нотвріan.НIIМ ПОСllдчеННlА., реЄС1рDШЄlО та 
-на аТіІ, пов аан з укпадаННRАІ uItOI'D , 

-м, бере на себе Покупець. ' 
І 11 додвтковl 1&IОВII. 
1.1. Цеп Д • • niдnїICВННR обома СтоРОНDШ. 

11.2. Цеп noroB!p є .0БОВ'JlЗКОВIIft! ДП' cтaplH З моменту еєстраціі відповідно до ЧІІННОI'D ЗDКОНОДUСТВа. 
IJJ. Цen~oroBIP ПІДП_гає HoтвpIвnItIIOltl1 посвідченню ~ Р '-стваою ДІІ' відаеденНІ земел.ноі РНЮІ в 
__ досма"'" BaPJOCТf зеМЛІ є n~ 
-'" .. 1 (ііа "Ііс вт ПР •• ~J' о ПРllваТllоі впасності на землю. 

, ~РЖВВНОI'D., 

,~t;)' : ~ ~I • 

~ib~\ - - -' ~ _-y.r ~ . ~' ' 

'::9 ........... ._., . • !і\' ~.. '':\,'f1~lаRИі'і :lв,,, ... r '1-, " , 
~;{~~.::! \''',1r 1,! "'Ialtl' f~lr:r~I;: ~'1' \"1,,, _ ' _ • ...,., • .;.:J.,. .. .. 
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\IUIТXY на 31U'1U1IoIIIIX пїJICТIUIах. • 
11 4 Покупсw. с МIТlIllКОМ ЄДIІІIОro. па ; .... eIIO І 3 ('"'ЬОХ) ПРIlМ'РН'Іках. ОДIIJІ ] IІIСIfХ 'беріn .... ~ • • о11Ірllllы�оo ПОСІ_-. ,'r К - - б . --""Ча 
11 5 ЦсП Доrollр CКnIACIIO 1'D 11 • ro ho-ріUIоIIОro oкpyry. IfIIСЬКОI О ласТІ. Gа:щр ff 'І І • • • Іі IIРСЬКОro ""СІоКО І. " .а 

спрulХ ПР •• DаТlIОro 'IОI1lР'Ус:а ро. • _ І'IДІІІОТІоС' Сторон .... UL~ ДОГОІОРУ· 
••• IiРОІаРII, Іул.Нc:tIllСЖIІОcтr, 7, D 'ІШ' 

1 

СтоРОIІІІ ДоroООР), : 
ПОКУПIЩL: 

ТОВАРИСТВО] ОБМЕЖЕНОIO 

ВІДПОВІДAJlЬНІСТJO " TOPrMAIUЦElf11tto. 
і4еlmll~іlClЩіПIIJlП код 34544406. ЮРІІЛИЧІІ. IIIJICQ. 

02081 •• І.КІІЇІІ. вуп.3доnБУllівс"ка, бу.а7А 
D особі allpcln'opa БОСЕНКА АІІДРІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
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• "'//1 .. 

,. .... ; . 
. '" .. ....... 
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Договір 
хупівАЇ - продажу 

І' .-. 1. 

земеАЬВОЇ діМіііЬ 
•• 

веС1АЬсьхогосподарського призиачеИИJl 

МІст; врооари, Киї8СЬКОЇ області, 
Чlm.,ртО20 серпня аоі тисячі 80Clr.М020 року. 

МІІ, що пiдnllСВAlIСЯ ШDКЧе: 
, оаніа сторони, - Врооарська ,мІська рад", Киіоськоі обiuzстl, MicЦC3HВXO.lOКCНJUI: 

J(niвcIolR 06Аасть, місто БроваРІІ, вуАИЦЯ farapilla, 15, іДС'lтифікацїЯшсЯ КОД: 26376375 D осо6і 
IIIJIDIIYIO'IOI'O об~В'Я~1О1 міськоro roA~BII - секрстарЯ' міської ради Сonажка lгоря ВacuльО8~'Щ ЯКІІІІ 
IIJICIIIIIIIC в міСТІ Бровар~, по BY~ЦI ~l1SIковськоro. 6YДJIHOK 59, КІІЇВСЬКОЇ оБАВсті, ідсllТllфікацШНIІА 
._р 2836822275, та .1J)f: ~Ia ПІдстаВІ закону УкраїЮI .Про місцевс самовря.цувВНIUl В Украіні·, 
Рішення Вроварськоі м.сько. раДIІ .Про достроковс припинеllНЯ повноважень міськоro rDAOBII. від 
24.07.2008 року під Ne785-39-05, та витяry З ріШСllНЯ .Про продаж зеМеАЬНІIХ діАяllОК надан.UI 
IIIJDOA'J на ПРОдаж земСАЬН.1Х діАянок та ВНСССIlНЯ змін до рішення Броварської міської POДlC. від 
26.06.2008 року під Na775-38-05, ДаАі - .. ПРОдАВЕЦЬ .. , та 

., іншоr сторони, - Товарвство :І 06ме.евоlO B!дDOBIдaAJ..lcTIO ІІТАФІТІІ, іде'lТИфiкaцinннА 
ІІІІД 35167378, місцезнаходження .якоro: місто І<Нїв, ВУА1IЦН БОРІ.спіАьська, 6YlJ)IHOK 9, корпус 61, 
c.iAc1Ц1'IIO про дерасавну реєстрацію ЮР'ІДJІЧНОЇ особи серії А 01 NIII01986, виданоro держаВНlIМ 
pcccrpaТOPOM Дарницької раііонної У місті І<Іlєві дсржавної адміністрації про державну реєстрацї.о 
fPlfAIl'llloi особи 31.р5.2007 року за Nlll 065 107 0003 009473. в особі директора ЧЕРНУШЕНКА Іroря 
~I&eIpOBII'II, ідеитифікаціЯНIІЯ номер 2619010158, ЯКlIЯ ПРОВCJlває в місті Миронівка, BYA1IЦR ЛеНUlа, 
6yДUНOK 88, кsартира 34, Касївської 061\8сті, та діє на підставі Cтa1YlY (нова редакція), 
llpeCCТpовlИОrp 14.01.2008 року Дарницькою раАонною у місті Києві дерасавно.о вдмUlістрацією, 
IIU1IICКU з.протоКОАУ Na4 зar8Aыих з60рів учасників товариства, та ПРОТОКОАУ Na7 ЗIU'lWolUIХ зборів 
Y'fICIDIIЇII товариства від 23.06.2008 року, ДаАі - ..покупЕцыІ' разом - .сторона., попередньо 
DJВlІіошеаlі з B •• MOr&М11 цивіАьноro законодавства ЩОДО недіАсності правочинів, перебув .. очи ПР'І 
_ровоІоіу РОзумі, ясніА пам'яті та ді.очи добровїАЬНО, розуміЮЧJl значення своіх діЯ та іх правові 
IІШ/д1оr, yawwr цеА доroвір про таке: 

• 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
. 1.1. ПРОдАВВЦЬ на підставі рішення Броварської міської Ради Ne775-38-05 .. 26.06.2008 
~ 3СІ60В'ЯЗуєтьс.я передати (продати), а ПОКУПЕЦЬ зобов'.язується пр.IAНІІТН (кymтl) земCAЬJ.У 
;UAQКY ПАОщеаа 0,1508 ra, иадану 1I/dI будівництва та оБСАyroвування баз!1 по в.~роБШщТDУ xaP~OBI~ 
~ - зеМАі промнСАОВОсті, розміщену на зеМAJlX, ЩО ЗН8ХОДПТЬСЯ У ~IДДВJ~ Брова~ськоі !'І1сько. 
РадіІ, РО3ТаШов8ИУ В місті Броварах l<Нівськоі 06Аасті по БУАЬвару Нt:зIlACЖИОСТІ в paAoНl розм~ння 
фа&рШаr ПО виробництву харчових продУКТів торсіВеАЬноі маРЮI .Г8АННа Б"!'нка.. • 
. 1.2. За3liачеиа в п. 1.1. зеМеАЬНа діА.янка знахоДlIТЬСЯ У ПОКУПIVI в тимчасовому користуванНІ 

anдкa ДoroBOPY оренди ЗСМАЇ, )'ХА8Дсноro 03 жовТІІІІ 2007 року, мїХС ПОКУПЦЕМ та ПРОДАВ~ЕМ 
~OIC ІІІ 5 (п'яn.) років, посвідченоro 03.10.2007 року Базир Н.М., приватним HO~p.yc~a., 
:pc:r.кoro мiCLИOI'O HoтapillAЬHOro oкpyry, в реєстрі за Ne7799, та зареєстроввюlА В Ки1Вськаfi 
, • "IAМІіА фіАіі ~pacaвHOro підприємства .Центру дерасавноro земеАыfro.. кадастру Пр.С 
AellllaвHOI."' кo··r-: у: - _... ро що У в державному реЄСТРІ ЗСМеАЬ DЧІІНС.ІО 
3InJrc1ЇA31 аи..... КР8UIи по зеМСАЬНIСМ ресурсам n 

1з з.,z_:КОВТИВ2007 року за Na 040733800144. ) 0707 "008 року земCAL~а 
III • ...:~· "waO дe~.. - _., '''' ма б - зеи станом на • .-
":'1IIIIq ...... _но. статистичио. ЗВІТНОСТІ і"-ОР 'ТОВ ті ф'те _ земАі ПРО"СIIСАОВОсті 
81-- ~ ОПисана В п. 1.1. рахується на праввХ ореНДІІ за • а І. - ї' 
""IIID8!дqo NJ ""В' . _ ., земеАЬН.1Х ресурс.в у м. Броварах КаС.ВСЬКО 
~3a N..n,,"" ІДІСИ, B~HO. 09.07.2008 року ВІДДІАОМ 

14 .wuot-3/1з-а/9б8 • • 
в.-. ДoroBip цеП )'КАада~ься 3 поro,цжсНJIЯМ УпраВAlННЯ містоБУдУВ81IІШ та архатектурн зnдно 

1.:: ~PO npoJWl( У ВАасність зеМСАЬНоі діАпlllOl від 24.06.2008 р:.ку :M~~;Ї діАп.IКlI., B'fД8НOro 
~1I3e:OBlднq до висновку .Про обмежеиlШ на BS:'I~ 09072008 року за Na04-7/10-
3/203, ВРОВ АЬНІІХ pe~ciB у місті Броварах ICI.iвcь~i о СТІ B~ M~~CBe продати У ВАасиfсть 
~ apCЬКlcii MICЬКJ.A ВЇДЦЇА земCALН.ОС ресурс&в вважає з . 
~~, яка Е предметом цьоro ДОI'OВОРу· ., обов'.язків зеМАС8AllСИIIК8, зміС1У 
~~ ЩAJIIIК8 повинна ВllкористовуваТlIСЬ з дотРllМання 91 103 111 3емеАЬНОro кодексу 
~II, СІ' зsТ; Обмежо.!ь прав на зеМAlО вСТ8НОВАен.1Х У cт.cт~~~ пр~ охорону навКОAlIШНЬОro 
~1'I~IOro' aкOI!)' Україн.с .Про охорону земСАЬ·, закоНО 

ОРіааВі середlJВIIЩВ·. 
1.1. ..а В1іКОРI.СТВН.Ш даа.оі земCALНОЇ AWIIIКl1: 
за . . . . 

... :...- • • IOVI'J. 10Р'IДІIЧ'IУ ВІДПОВIДIIAЬJІІСТЬ зnдно 
""VII)'. зaarо.содввства· В.С.І'І& особ'l 'Іе .. .". - ~''; 

16 ~ , .... -.-... .'--- • . '. етом ДОl'OвоРУ, буАіDAi та СПОруДІІ .~ 
!'::-lIIIL Ь, щ~'uа ЗСМCALНШ діАяНЦ1, що Е предм ~\~I ,~,! 
• ...,. .' ,.. :":-!І •• ;.~ 
i~ • ~. • 1 К ·f·· ~, ... , 
~". 2.1 У ЦJИAдогоS(1ііуТА поРЯДО 2008 P~f!3'\\':;' 
.~ 81IЩсоr;::ОDWIОСТі з рішеllІШnроварськоі r.liC:':~5 оо (сто. цrll'l"деCJrr .OTB,"II'~~i..I( 
., ~{!'r ~oPalt ,аноl' ЗСМСАЬної дWuual станОВІІТЬ .15 , ач f: ШARXои nepepaxyвaнiUf:~~Iik~j: 
~"·~~I.t",~ ,"J;iC'~ ~~I rpuDe'l. ОО копІйок, яку ПОКYJI~~Ь. сПА •. : ~~.~, ". "u.~· • .t .... ~: \t"!l~i.'"i: ;іоі \i~''f..\ \tf=N~ ..: ••..•.... " ... \r.... .~ .•. ~. •. . '~' .. ' ~. __ .• :;tt''''(:o::';·!:~r.;i:\~'\il:i;II·.:'' ·1.:JIiIIll",ql~'.:.~.~~i/i,III'l''"i·~~'';;·.'', .~ 



на рахунок ПРОдАВЦR ва ПРО'l"Rзl 'l"рьох 6апкlвсьхкх днів з мамонту вlAввсаНIІІІ 
Доrовору, ва розрахувковиu рахувок. РОКВЬВ'І"ІІ BKoro зазна,онlв в.l1 цьоrо AOrODopy ц.оra 

2.2. Відповідно АО витяry З теХнічної документації про норматнвну rpOWOBY оцінку 3~ 
діАннки, виданоro віддіАом ЗСМеАЬНИХ ресурсів у місті Броварах Київської 06Аасті від 09.07.20~~i 
за Na 04 - З/ІЗ - З/9б7 нормативиа rрошова оцінка земельної діАЯнки стаиОВISТЬ 128934 ОО r' 
дllIIA1UIT. вІсІм твенч AOB'RTCO'l" TpJ1A1UlT. 'O'l"UpH) rpIIBOH. ОО ковШок. • СТа 

2.З. Відповідно до відомостей, ВllКАадеНІІХ у ВИСІІОВНУ експерта про оціНl1)' 80 • 

земеАЬноі ДіАЯИКИ несіАьськоroсподарськоro призначення, виданоro 12.12.2007 року ТОВ ІНа: 
виробиИ'lОЮ фірмою -КАдАСТР ЛТД. - вартість земельної діляНЮІ, що відчужуєтьCR за ЦlIМ доl'08І 
становить 164 645,00 (С'І"О П'В'І"ДОСВТ 'OTllpl1 Тllсвчl шістсо'l" сорок а'ВТЬ) rРllвеиь ОО хоrrШоі" 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаНJIЙ: 
_ приАlU1Тl1 від ПРОДАВЦЯ земCALНУ діАНННУ; яка є предметом ЦLОro Доroвору, СПАат.ml3l8d 

обroворену в п. 2.1. rрошову суму і використовуваТl1 П відповідно до цїАЬовоro ПРИЗllачеlIНІІ; 
_ на BllMOry ПРОдАвця ПОКУПЕЦЬ зобов'язаНІІА надавати ПРОдАВЦIО IIC06xiдtd 

. матеріВАН. відомості, докумеНТl1 тощо щодо ВJ,конання умов цьоro доroвору; 
_ додержуватися вимоr законодавства про охорону довкімп, еКОАОriчноі 6С3ПeJDI 

зеМАеКОРІІСТУВанкв, забе:іпеЧJIТJI охорО.lУ та збереження якості зеМАі відповідно до DJWDr 

звхонодавства УкраїНІ!; ._ . . 
_ забезпечувати вільНJlЙ доступ J1/ISI ремонту та еКСПАуаТВЦ11 IснytОЧJIХ ІЮКСНС:Р'І'ІХ ІоІl:рсІІ і 

споруд На них, Aopir, що знаходиться в межах земеALllОЇ діАянки: . . 
_ не порушуваТJI права ВАВСНJlків суміжних земеАЬНИХ ДWlHOK та зешекорrrстуваlfll, 

дотримуватись праВИА добросусідства: 
З.l.1. З моменту Державної реєстрації цьоro ДоroВОРУ сп~чувати зеМеАЬниА податок в 

розмірах і поряДJ(y, передбачених чинним законодавством YKpalН.1 про .ПАВту на зеМAJO. І 
З.l. 2. ЗаресструваТJI цеП Доroвір у порядку та строки встаНОВАеИlзаконом. І 
3 2 ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаниі1: 
_ ~~ИАИЯТИ ОПАВту покmця в розмірі та в T~PMiн зrjдно ~. 2 цьоro ДoroBOPY; I'D 

_ не ,инити перешкод пОКУПЦЮ в приАuТТl земеАЬНОЇ ДlARнки, що Є предметом ЦІаО ! 

доroворr 2 1 ПРОД&ВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ зобов'ЯЗУIОТЬCR ВJIJ~онувати обов'язки, ПОКА8деНЇ на.1ІІІХ ЦІІІІ ! 
Доroворdм·та сприяти. дрyrій стороні У виконанні її обов'язКІВ. . 

4. ВIДПОВIДAAЬШСТЬ СТОРІН О'" & IІЕІІь ІоІІс JJJII:" 
ОКУІІЦЕМ умов цьоro ДоroВОРУ ПР ~ .-. 

4 1 У ВИП8дJCY невиконання П. а 'l'ВКОЖ вїдшКОдУВUIІІІ . 
вим';":..и виконання покmЦЕМ своіх обов'язJOВ H~=:a:~~~' має ПРаво Р03~рва'J1l цeR JJPrOIIP 
завданих виконВННSIм аб~ HeHВAe=~~:'== :БИТків, спрНЧIІ!lеншс йоro p03IPB~;a-.-!~ 
у вСТВНОВАеному порядкУ 1 ВИМ&raПОХУІІЦЕМ ОПАати з~ вищевказану зeltlеАЬRY == рені в ~ 

4 2 У ипадvv прострочеИИR CUUlf доroворУ та -~ JICIIII •• В .•• .1 ОДАВЕЦЬ вправі вимиати СПАати 'f'- . за SIКIliI CJIAII'�l"·--
п 2.1. цьоro ДоroвоРУ ВР . H01"O банк:у Україии, що ДІє на пеРIОд. JIII' 

п~двійноі ОбfОВОі =:~Ж;::::'инеиu права B:В~OCТ~::=~ цьоl'O Дoro=::-JIIJIIIЇ 
прОДАВЕЦ впр~ць в термін описаномУ в п. 2 •• ПJСАЯ еАЬноі дUaяНJQI пРО ~ 

4.3. ЯКЩО по 2 1 ціну або вїДalоВИТЬСЯ' від приnня,:я :и цьоro ДОI'OВОРУ та В .; 
вствноВМНУ и п. •• ати ПJJтaииsr про рОЗIРВ ~, 
виМarRТl1 її ПРІІАНЯТТJI або пор~ ДО1"ОВОРУ. I(YII1UI проДАВSЦЬ POB~pтaCI4 ~ 
збитків завданих неВJJКОИан~r:до1"ОВОРУ з ініціаТИВІ! ПО М цьoro ДОI'OВОРУ ,~~ 

4.4. У разі po~iPB~ зеМеАЬноі діАян~, яка Є пре:.::.ноі діАЯИJQI (BJlrarD ~ 
кошти отриманІ в1Д пр 1"0 ""1"ОворУ 1'8 ВІДВеденНЯМ і в 11. 4"· 

ФорМАеиням цьо ~ • б .... ОJlAOllО 
пов'язаних з о еціаАЇСТів тощо.) КУІІЦЯ від сПАВТИ пеНJ о 'J- _.;" 

дoкytoCe~. ПОСА~~ Др1"ОВОРУ ве звїАЬ!lЯЄ по . JiiIКOHIUfJIJI~· 
45. РО3IРВDJUUI· КУІІЦЯ від обов'ЯЗКl8".ав",іС 

Д01"O~OPY. &фНИХ caнкцis1 не звіАьня~ ~O п Од1JЖY. ТlI віД JI'O~,..Jiot" 
4.б. СПАВ1'8 ~'I'P PJI умов цьо1"О до1"ОВОРУ к.ynlа:;~ЕЦЬ має правО B':);roDOPY а60 ... "fJI 

зоБО4D';З;К;':ї П::~~кованИSl УМОВб: ~:~::rи порушенНЯМ )'МОВ цЬО .. " ... ері JlOJCJll""" 
• • ідШко,цуванИSI з НОМ поpядкr.· І arКi СІ"- L ~ 

BH~OBaн: :О.: ДО1"ОворУ УІІСТВНОВ::::: З:К:ІІНІІ ПРОДАВХ:'::UПОDноr.11 о~С:Засі 61611. 
РОЗІР4Вван при розірванні цьоro Д:оro ДоroВОРУ повеРТ~~оРIІІ пр.rчllН ~нo,q об~.J ~ 

• • коиання умов да аАежних ІІІД OТJOCII D PO':~&!II. '11:....-
JI1'оДADЦЮ на ~H анкі цьо1"О До1"ОВОРУ з нез цьoro ДоroВОРУ поверта.:зНIID I101D'JP-Г ІІIО &01 

4.9. При ~;сіАоЦЮ на вико~ВИJIJ! умо:ості за збllтJGI. яКlIХ з '1 JlO~ .~ 
покYJIЦЕ14 .fI'.&lІЕЦЬ Ilе весе віДПовіДВАь • • .... ".nанJIЯ Дoro80P _ ;Р •. 

4.10. ~9~ СТІ· якщо під 'Іас ,-~ ic:tJe , .. РО 
• обставиНИ. fдnOBiдВAЬHO,. ки p~JI 

. мажорНІ' прОДАВЕЦЬ не несе в AЇJO! земеАыІїї ~H • інаАЬНУ BfAn° 
.~. І. \ 4.11. бо БУАО відОМО про неда ВАМlиістраТJlвtlУ, крИМ ./ 

поВIAОММ:НО' ~EЦЬ несе цивw.ву, азIl 
~ 4.12. ПОконодавСТllа. _ rAP.AJlTI1 ТА прSТS 

зсііеАЬНОJ"'J 311 ~ • 

. ,; оAAJJЕЦЬ rapaH'f)'Є, що: 
S.l. ВР 

.' І. .' ..... 



. 
~ ,. 
І' . :·:;f\~~"~.~{'·~· .'! 
~llаАіАЯ1IКВ, яка є предметом ЦLO~ AOroBOPY, ВXOДJIТЬ до кaтeropiї земcw. що r.snwvn. б~1 {.i~~J'~·I~"2j,~ 
"ОІDlIЇ ,riдtlO 'IUCOНОДІШства УКРОІІШ: ' , _ •• ~.- ,~ li~:;"'~'I'~~ 
.. • • • • • ... .t't') ІІІ'::::/. .' 
,=рсиаlllХ IIІ:ДОAlJOВ, sua ЗIIОЧnО rзm~Ж)'ІОТЬ ЦlJUIICТЬ або r.sОЖAlшість ВIІКОРIІCТ8JIНЯ ,а цiAьoD1.\t''fi~·: : ~ 
leнНRf4 3О311ачеllоl в цьому AOroBOPI ~eMeAIaHoi дiAнllКlI, нсмає: ~ КіФ) 

" 

• .....", ... не ПрllXODDНО обстаDНll, ЯКІ MalOТЬ Істотне ,начсния' :л;~.!'і 
az~· ..' і'·.·.':-:'-
_ІІА ЦIoOI'O AOroBOpy зеМеАьна ДJAЯнка ІНШІІМ особам не відчужсна • ~.'.' :~ 
\НІ дiARНКВ під заБОРОНОIО (арсштом) та! заставі, ~ п~датковіn заста~і не персбуває; ; 

~. dc:ть ,аборо~н відчуження зазнаЧСІІ01 зеМСАЬН01 ДWlIIКlI та BiAcynlicть подаТКООlUс застав !~ 
ДОВІДКВМІІ, DllдашtМl1 04 ССРПIIЯ 2008 року npllBaTHHM нотаріусом Броварськоl'O r.: 

о Jlcn'IIpїDAЬHOI'O OKPyry ЛазаРЄDОIО В.П.; -
L ... ДЇARНKa! як Blle~OK до. cтa~flOro капіТ8Ау 10РНДlIЧН'1Х осіб не передана; J 
.MCAЬJloI ДЩІIIК11 DІДСУТШ СУДОВІ СПОрІІ; :в' 
IW.нO побудовDНШС будівcw., ІІа земеАЬніА діАянці немає' :.;. 
~a дfAвHкa С Dw.HOIO від ~УДЬ-Я~ІХ маА'IОВ'IХ прав і пр~ензіА третіх осіб; rii 
!l1. yкNIдення AOI'ODOPY D1ДСУТШ: заБОРОШІ на продаж або інше відчужеНl1Я пеDІШМ особам о .! 
ОМ ycтaHOВAe~ol'O строку, ~аб~РОШI на передачу в оренду (суборенду) зеt.lеАЬНОЇ дWrHКlI, права ;~:. 
рСВIІЖНУ кyrIlBAlO У РОЗІ. 11 продажу; УМОВІІ ПР'IАнятrя СПОДLЦI,ни тw.ки Вllзначеним '. 
/а.щем: УМОВІІ розпочаТIІ І завеРШИТ'1 забудову або освоєння зеМСАЬноІ дWrHKl1 ПРОТЯI'Ot.1 : 
_ІІІХ строків; ~ 
ТlllЗllБОРОНl1 на провв~ення окремих видів діяАы�ості.. "~~I 
що ПОDlдошсна інформація не відповідає діnсності, ПОКУПЕЦЬ має право DИIofIU'DTII ЗІІІDКCШІП ~~1' 
60 розіРDання доroвору купіDлі-продажу, якщо він не знав і не мir знаТlI про права третіх осіб '.'!. 

/ШВУ ДЇARIIКY. f 
~. у відповідності до ~aKoHoдaBCТDa УкраїНIІ ПОКУПЕЦЬ прндбав земСАЬНУ дWrHКY без зміllll її ~:i:: 
oro ПРl13llвчення. ".: 
~. DОКУПЕЦЬ оrлянув земельну дWrHКY в натурі, ознаАОМНDСЯ з її кіАЬкіСН'IМ та якіСНИМJI 
ICpIlCТIIКВМII, підземним.. тв нвдзеМНИМJI спорудами та об'єlCТDМИ і обмеЖСШНЯМJI щодо її 
І 

la:пuuur. 

6. ПЕРЕХІд ПРАВА ВААСНОСТІ 
1. НотаріВАЬно посвїдчеllllА AOI'OBip купівлі-продажу ЗСМСАЬНОЇ ділянкн та докумеНТIІ про оплату 
;ruOIO 1J/tЯ DllДІ1чі державноro акта на право ПРИDатної власності на зеМСАЬ11У ділянку та 1101'0 
ької реєстрації. 
? Право влвсності на земСАЬНУ дWrHКY ВllННкає У ПОКУПЦИ після одержання ДеpжauflОI'O 
11& право npIIBamoї власності ІІа землю та Aol'O державної реєстрІЩІЇ. 
3. З MOMelrry виникнення у покmця првва власності на земСАЬНУ дWrHКY, що Є предметом 
.ДоroВОРУ вствновлеНll11 раніше правовий режим і всі праВОВСТВНОВАІОlочі докумеНТlI пра права 
'DЦR нв КОРllСТУВання (оренду) земСАЬНОЇ діляНКlI, що є предметоu ЦЬOI'O ДОI'OВОРУ втрачають 
Ic:n.. 

7. РИЗИК ВИПАдКОВОГО ЗНИЩЕIIIUI AВQ 
ВИПАДКОВОГО ПСУВАННJI ЗЕМЕ4\Ьноl ДIAJIНКИ 

.1. РаI3lІК ВIШВДКОВОI'O знищсння або випадкоВОI'O псуванllЯ ЗСМСАЬНОЇ дWrНЮI несе ПОКYDЕЦЬ з 
КТУ персхо,цу до HbOI'O права власності • 
.2. у ВIШадку КОAlI ПРОДАВЕЦЬ прострочив передачу земСАЬНОЇ дWrНЮI, а ПОКУПЕЦЬ - її 
~, РНЗІІК її випадкоВОI'O 3НІІЩСllНЯ або псування несе Сторона, яка ПРОСТРОЧllЛа CТPOКlI 
!а'l1- прийому зеМСАЬRОЇ ділянкн. • 
~~ поriрwениі чи псуванні стану земельної дiлsнкн вннна одиа 3 СтоРІН AOroBOPY, то 
.' несе цк Сторона. 
о • • 8. ВИРDIlEННJI СПОРІВ • • 

~1. Всі CIIOPII, хотрі можуть ВllНllкнynl з дaHOI'O ~roBOPY, Вllрішуються WЛRXOIоІ перeroВQрlD мІЖ 
"ІМІІ, а ПРІS ИСМOЖAlIВОСТЇ ВllРЇWенкя спорів - в судовому порядку. • 
~" РозіРВВНIIЯ, зміна умов AOI'OBOPY або внесення доповнень до H.OI'O МОЖЛІlвl ТІЛЬКІ І за зroДlI 
t І ОФОРМАІІІОТЬСЯ D нотаріальному порядку • 
• 3. Всі СУдові витрати витрати по розІрванню AOI'OBOpy несе Сторона яка не ~ИКОllала умов 

: ДoroBOPY кynїВAi _ пр~дажу земельної дiлRнкss несlльсfoКOl'О rocnoдapcькoro ПР·l3начення. 
~: Всі іИlllі ВllТрати по зміні або ДОПОDне'IНЮ умов AOI'OBOpy сплачуються за ДOMOВACНiCТJO 

9 ЗМІІІА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВAНIUI : 
9.1. 3мUla· овне ••• до H.OI'O відбувається за зroДОIО СтоРІН D 
iaIa8Їfi Ф УМОВ AOI'OBOPY або Dне.сення доп станоВЛЯТ. невід'ЄМflУ чаCnIНУ ЦЬOI'O 
110 opмl з наСТУПНІ ІМ іх нотаРІальним посвідченням та 

ру. 

9.2, ДoI'OBip' . 
Може бути РОЗlрваl.ИЙ: • r ...... икн зriдно П 2 ЦЬOI'O дoroBOPY; 

- у ПОКУПЦЕМ вартоСТІ земельно w-:-' , 
• умов цьOl'O.дOroa~py однією з СторІН; 

:.-' . 
10 • 10:'1Нішумови 
~ Cтo~9~~UI та пiдJurraє 

,;'. ;~~.2. ЦсА Доroвір вважається ~eHI'M і набирає 
'. .... 



державної реєстрації і діє пратяroм страху, ща є достатні", /JДJI peВJ\ЬHoro та IlвлеЖJIОro BIIKOIlIIIIq 

CтapOHaмl1 ЦЬОI"O Даl"Oвору. • 
10.3. ЗахЬІЧеllU страху ЦЬОI'O ДaroBOpy не звw.няє Сторони від відnовїДВЛЬноcтj за ~ 

порywеНIШ, яке МаАО місце під час дії ЦIeoro ДoroBOpy. 
10.4. Якщо інше ПРJlМО не передбачена цим ДoroBOPOM або Чllнниr.1 вУкраїІІі заКОIfОДlаcna.. 

змы�І� у цеП Даl"Oвір мoжyrь БУТ11 внесені тW.ки за ДОМОDAеністю Сторін, що ОФОРМАЯЄТЬСЯ ДOдDТIDIca 
yroдою до цьоl"O ДоroВОРу. 

10.5. ЗміН11 до цьоro ДoroBOPY набирають чинності з МОМСНТУ належноl"O ОФОР&r.1eai 
CтapOHaмJl відповідної додаткової yroДlI до цьоro Доroвору і Malon ЮРИДИЧНУ силу у разі, якщо_ 
DIlКA8ДCld у такіА самій формі, що а цеП Доroвір. 

10.6. ДОl"Oвlр може бyтll розірваllSlй зв ДОМОВАсніСТІО Сторі!l, що оформляється ДOДlТXIIIIII 
yroAOJO до ЦЬОI"O Доroltору або за рішеllНЯМ cy~. 

10.7. УсІ прauОDіднОClSНSl, щО ВІІНІІКВІОТЬ З цьоro ДoroBOPY вбо пов'ЯЗВlіі із НlIМ, У ТО"I)''IIIrd 
ПОВ'JI3ані із дUlсністlO, уклвдеН'IЯМ, ВSIКОllанням, змі,IОIО та ПРНПНlІснняr.t цьоro ДoI'O. 
ТАумаченням Аоl'O умов, DllзначеНIІ.RМ наслідків недійсності або порушеНllЯ ДoI'OIOyJ.' 
рerАаМСНтyJОТЬСЯ ЦtIM ДОl"Oвором та відповіДНИМ.1 нормамн ЧSIН!-IОro в Украіні законодавства а ~ .. ' 
застосоваННfofSI до ТIUC10C праВОВIДlIОСllН ЗВllчаяМl1 AIAOBOro обороту на підставі ПРlfнrura!l 
добросовісності, розумності та cnpaBCДДSIBocтi. 

10.8. Додаткові yroДlI та дoдaTКfI до цьоro Договору є йоro нсвід'єr.ЩОIО чаСТllllОIO і МІІІІІІ 
IОРИДІIЧI&у ClІАУ У разі, ЯІСЩО ВОШІ ВllКAllДсні У такій самЬ1 формі, що й цей Доroвір. 

10.9. Зміст ст.ст. 4, 11 Закону УкраїН!-1 -Про 8АВсність., c:r.cr. 
182,204,210,225,226,221,334,395,655,659 цивїАы�оro кодексу Украіни, ст.ст.125,12б,127,128,J~ 
140,143,14б,147 ЗемеАЬНОro кодексу Украіни, Сторонам ЦЬОro Договору попереДIІЬО P03'Rca 
нотаріусом. 

10.10. Цей договір СКАВДено і посвідчено У трьох приr.rіРНlіК8Х, коже •• з JlКfIX має CIIAY аРІ. 
один з JlКJIX зберіraється в справах приввтноro нотаріуса Броварського міськоro HOТIPia.uern 
oxpyry Лазарєвоі В.П., а інші два - ВІSДВІОТЬСЯ Сторонам Договору. 

11.ПІДПИСИ СТОРІН: 

ПРОААВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ: 

Вроаарська .міська рада Кuїеськоі 06ласmf Тоеарuстео 3 06.меженою еід110аІдanьнlСnUO r1J-

~J.д;~~т.::.....:іІ.~:;'-'7-~6f1 Сcznожкcz І.В.І 
.\"' t6... ., .• , " '" \\. . '-~. -' ь 't 

.' '> ., " І ... · 
,~ .)'. ..' .,.-' 

I.lісцезнаход;ження: місто КJIЇВ, ВУАИц,в 

БОРllспільська. БУДSIНОК 9, КОРПУС 61 uй IJ 
Р/Р 2600431551101 ~ ФWї АБ .ПівдеНІІ • 
МФО. 320917; 
КОД ЄДРПОУ 35167378. 

в осо6І дUDellCmLOD~ 

~. ' J ,~ ~ _,." 
04 серпня: 200В" року "ей догоеір nосеfдчено ..иною, 

ноm(lрlусо..и Bpoaapc;llK08l0 .мlсе.ко,о нотарlanьно,о окру,у, ~ 
Д020еlр nідnисано у .моїй nрисутності. Ос06у 'ро..иас1ян, .яхf арсЬІСоі ... ,~ 

номеНО, іХ alaaamHfcmb, а також nраеоздатнfсть та дlадаmністе. :P:~'Cпuo .~ 
(Іди Кuїеськоі ОМ(lсті та Тоеаристеа 3 06..иеже~оfO .'дI10aiд~"i.CblCtli " 

р ноеczженНЯ nредстаеникl. та нanежнfсте. Вроеарськlu .мІськІй ра 11!' 
nое ької дІляНки, що еfiJчужусться, nерееlрено, laпяzaс а."- . 
3еА;ел до сm. 210 l{иеИЬНО20 кодексу Украіни уеіі до,оаlр 11 ~" 
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" 
Зlе YAOIIН' :I'мn! 

'ітoмvчиcnl 
П-ИCnОIОcrl Ba.oro 

ЗeмnI 
nоомиcnolOcrl 

34 37 

0.15а. 0.1508 

, 
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• .,: -Щиran .. Н.В. 

"",,,менн, 0.8. 

Чеnyceнка В.М. 
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Дата та ЧDС peЄcтpDцїi: 04 • 08 • 2008 16: 22 
Реєстротор: Броварський міський, Приватний нотаріус ЛазаРєва 

в.п. 

а 4 СЕР 2008 
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ДОГОВІР" ',. 

Iсупіолі-продахС)' зеl\fелWIОЇ діЛИНI(11 
Ilесільсы�огосподаa pcыогоo ПРllзнаЧСllІlИ 

І . Лllt:lllО Вро.ар" КllУ.С6ItоУ 06лаСIIJL д.1 ІІІuелчl.ОСW,ОlО року сl",,. Jf,'ел1fR dl!CRIIIOlO ""CJlIІ. 

L МІІ, ЩО Нllжче підписаnlfС8, ~aДllnl СТОРОНІІ: Ііроварс:ькв ".іс:ькв рада КIlУВС:ЬКОУ облаетf 

IIОРlUUJЧНВ lДреса: м.БроваРlf, Byn.ran:PIHa, !5, іn~1n'И;іnuinmln ход 26376375, в особі АНДРЄЄВА 
,ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВ,,!ЧА, JfХИn ДІЄ на ПІдставІ lIOBlpellOcтi, посвіnченоі І І .07.2007 року за рЯ! 1230 
н.м.Бullp nPlІватюlМ HO:mPIYCOM Броварс"кого міс"кого Hoтapian .. troro окрУІУ, .Хlln діє на піпставі ст. 42 
Зікону yкp.tlltl "Про МІсцеве самоврядуванн. в Украіні", іменова'lиА в подan"ШО"f)' "ПРОДАВЕЦЬ" з 
DJUtidС1ОрОlПl, і ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОIO ВJДПОВJДА.ЛЬНICТlО nТАФJТ", ідОНТlІфікauiR";IR 
ІОД 35167378, ЮРlfnlfЧна anреса: 02099, M.КrIiB, вуn.БОРJlСПint.ська, буд.9, корпус 61 (cBiдoarвo про 
.aepDВнy реєetpвцію юрtfДlІчноі особи серії АО 1 Н!! 1 О 1986, ВІтаного ДарНIlЦЬХОIО paAOH~OIO у ".істі КJlєвi 
'дcplCllllIІОIО anмініС1рluією державНlfМ реЄС1рlТОРОМ НелбаЯлом О. А., лата за".іll" свілоuтва про леpanlВНУ 
pempaWlO 08.11.2007 року номер запису про заміну свілоuтва І 065 107 0003 009473) в особі ЛltpеlП'Oра 
їЧЕРНУШЕНКА ІГОРЯ ПЕТРОВИЧА, і~ентифікаuіАниn номер 2619010158, звреЄС1роваflОГО за алресою: 
IКПівсьха 06nаcтt., м.Миронівка, вуn.леніна. бул.88, 0.34, який ліє нв пілставі ~Т)'1Y ТОВ ссТафi'nJ (нова 
іeJlllUЇI) ЗllреЄС1рОВIНОГО 08.11.2007 року, номер запису І 065 І 050002009473 лоржаВflll"l реєстраторо,", 
,eaбaStnОМ О. А. Дарницької районної у місті Києві державноі алмініС1раціі, iMeHOBaнllA в полanьшо",У' 
:IIJIОКУПЕЦЬ". з другої сторони, уклали даНlІА Договір про наС'І)'ПНО: 
. - 1. Прелмет Договору 

1.1. Пролавець на підставі рішення Бровврськоі міс .. коі ралн.N'!! 561-30-05 від 20.12.2007 року перелає 
(npOJIBC),. Покупець приАмає (купує) у ВnВCHicn і ОJШI'l)'Є зомcnьну діnанку земnі ПРОМJrcnовості мошею 
1,0651 n. надану м. будівниunа та обслуговуванн. бази по внробннarву хаРЧОВIІХ пролуктів - зе"rnі 
IIpDМIICIIOBOcтi, що знвходrfТЬС. за адресою: к •• івська обnас:ть. "Ііето БроваРII. бульвар RаВnIЖl.оетf в 
раПанІ p03"IllЦeIIIIR фаБРllКl1 по Вllробн,щтву харчовшr проnyктlв торгівenь •• оУ "ІаРКI' "ГаЛlIІІD 
5лВПка", НIlUШі ЗІ текстом ··Предмет Доrовору або земельна nШянхв". 
, КlдactpОВlrЯ номер земельноі ділJrНXН 32 10600000:00:032. 

1.2, Земem.на дiтrнкa, зазначена в п.І.l., є в xoplfc:ryвaннi Покупця згідно AOroBOPY opefJДIl земcnьноі 
1ЇIIIJnm, noсвідченого приватним нотаріусом Базир ~.M. ~POBBP~KO~ .міського Hoтapi~HOГO ОICp)'l)' 
03.10.2007 року ЗІ p..N'!!1799, зареєстрованого у КиівсьюЯ репонan"НIЯ ф~lі Держввно~ KOMrmy УкрВі~И 
3CNenНИХ ресурсів, про ЩО у книзі записів державноі реєстрвціі ЛОГОВОРІВ ореНЛIJ земЛІ ВЧJ,нено ЗВПlrс ВІЛ 

31.10.2007 року .N'!! 040733800144. • ., • 
• Н. зеr.tcn"ніR ділянuі, ЩО відчужується, ЗНВХОДlfТЬСЯ нсзавершениR буДIВНИarrвом об є~ HeprxOM~C:n 11 

IIILtonciв забудови _ база по виробництву )CDрчових проll)'lCТЇВ, ЩО НІЛСЖІІТЬ Покупauo на Пlдc:raвl lIOBIJIIClf кп 
БPOUрс:иоі міськоі рuи "БРОВ8рс .. ке &ТІ" ](1242 від І 5.11.2007 року. • • 

3nao Вllсновку·Броварс .. кого міс .. хого відпіпу земcn"ннх реСУРСІВ від 12.12.2007 року .N!04-3/10;313~,. 
~enIolll ділянка, шо є продметом ц .. ого Договору, повинна вихористовуватиCR з lIoтprffolaHHIIМ обов nКIВ 
3eМneanacHIlкa, змісту добросусідстаа та обмежон" првв на зеr.uno, встановnеlfИХ у ст.9 J , І 03,11 J Земел"ного 
ІСо.ксу УкраіНlІ, СТ.35 Закону Украіни ссПро oxopo~ земeJПo)), звхонодввc:nа про охорону HaBКOnI~НIooro 
'IІроДИоro середовиЩІ») (КОД використаНIUI зо"rельно1 ДЇnJrНКН - 1.10.5., ,пдно УКРlіНС"КОГО кnаСllфlкато~а 
lІіІІьо.оro ВИ~Рllстанн. зомелЬНJіХ діланох). 

ПравовІ ОбмсженlUI на вихористанна даноі земел"ної дlлJrНКlI: 
1.1. Зміна цільового використанНІІ. • 
13 Д земель lUUf охоронних та саютаРНО-ЗВХIJсmІХ зон. 

з. ПОРУШ' е~,!има!,JI. ~сжиму викориCТВНlUlиннl• особlr неmrn.loРIШИЧНУ вілповідanьніcn згілно закону. "ПП земм"ного ЗІКоноnaвСТВI в -1·-'..... 6 • 
ВburОВlлно до Вltсиов від 12.12.2007 року ЮJ438 .упраВЛIННЯ МІСТО удуванlUI ~ apXIТCJnyp" 

Броварськот· ку • бмеженlUI ТJ 06nDкeНIUI зеr.tnеКОРIIc:ryванНI обтяження 
se.tne МІСькоі PWI МІстобудування о. • ,. .nвxymciB мощ виконвmІХ КО"ІУllanЬНIIМ 
ni_ КОРIIС'1уВаННJI згідно ICILIIIIC1pOBOro плану та ВIДnОВШ~О до po~,. . 
'-'I'~qвOM "Бровари-зсмnеустріА" (бl3 права заБУЛОВlr). . 
ТеРМІН діі ВІІСНОВКУ один рік: . 
: ЧерВОНІ лінія по буnьвару Нl3ll1ежн6сті; 
ЧIpDo"аЛікія вул .. Мcтanyргів.· .~...' .... " 
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. l' дlnПIfКl1 CТPOI(I' І ПОРОДОІ( оплаТII. 
: 2. ЦІІІВ ~РОдDЖУ з:~en"l:вором с.d.ll.Щlt І 092 260,00 (ОДІІ" мільііОIl neB'lI1IOC:ta • 
2.1. Цilll nPОAllЖ)' 3':МCn"1101 АUlIIIIСІI:ІІі.n ~Ki Покупець ПОВІІнеll перера:<уваТIІ 11&1 раХ)'IІОК п~ 

11IСІ'IЇ JIIIlcrl wlcrACCRТ). rpllDC1l1o 0.0 (Кр/ОПI зо;'іl4327700005 Броварське УДК в ГУДКУ в Кlfївс"кіА O6пaeSI 
npcmaГOM 3 (1РЬОХ) баllКIDСЬКllХ I1ІIIВ р 

м.КШ:DIІМФОI2101I, ЗКПО23S71923). ІТІаіі про НОРМІТІ'ВНУ грошову ouillKY зсмелыІїї 4ЇЛlllfКlllla 
2.2. ЗrfДllО Ilmry :І теХllіЧI;Т БДОКУ"~~кого міського віАділу земеЛЬНIfХ ресурсів. нормаТlІвна f1IOшоq 

12:12.2007 року ~ 04-3113-3/5 Рl04ВІІР265 ОО (віеі",сот сорок одну ТJfСІЧУ двісті шістлссят п'IІТ") "PllВetn.OO 
ООIllКIІ 3смcnы�отT АUlЯ"КIІ CТlIIOBlfТЬ , 

ХО2ПзїПОз~_' _ про ооіlllІУ вартість земenыfїї АіЛJlІІКIt тов НВФ ccKallacтp ЛТд. ~ •• IIдІIО ІІ'СІІОВКУ експср,.. о ( , , 
12.12.2007 року ооіlШI Bllpтicrs. 3СМCnЬНОЇ ділJl"КIІ CТlIIOBlfТЬ І 092 260,0 ~Л"'. Мlльііон пев 'Hocro.Di 
ТlII:I .. 1 JIIIісті wicrAecRТ) rpllBellb оо копіПок, ,аТ1lср.джеIfОГО Головним УПР~~IIf""'" зе ... ел"'IІІХ ресурс .. J 
КllіаськіП облості 17.12.2007 року, віАповіАllО Ао ВІІСНОВКУ АержаВНОI експерт"," зсмnевпорQllQt 

AOКY"leIIТlOiТ віА 17 rpYoIIlfR 2007 року 1(140-445. 
3. ООов'ЯЗКII сторін 

3.1. Покупець зобов'RЗlllllП: .., 
3.1.1. СnЛІТlml81РТЇСТЬ земcn"ної ділllНКJl в CТPOKJI та В РОЗМІРах, ЩО персдбачеНI П.2.1. цього Доroвору. 

" 3.1.2. НllAllDа11. Лродuцю ІIСО6хїднї матерівли, 8іАО"IОсті, документи ТОЩО про BIIKOllaH'" умов IIWO 
Договору. 
• 3.1.3. ДDТpIfMyвaТl.CЬ обмежень, що иакnааені та встановлені на ПРlідбаliУ земельну 4Ї11n1y 
(ЗD6езП':ЧУВD111 безкоштовне і бсзпсреШКОАне викор"стання об',єктів загального КОРJlстуваННІІ (пішохiJud 11 

Івтомобіль"і АОРОП', 06'cml інженеРlfОЇ інфраС1рУК1УРИ), що зареєстровані на зсмельніі1 діЛRниі но MOMCнr 
реЕС1раші 3I11В", можлиаість доС1)'ПУ на земельну АіЛЯffКУ віАповідних служб ДЛЯ обслуговування і ре.IОrny 
об'єlП'Їв3DnЯЬНОГО КОР"С1)'ванНІІ та jюкснсрноі інфраС1рУКТУР.I, розміщення на зсмелыfі1 діЛRнці межових і 
reоде3lІЧНІІХ зноків та під'ТЗдів до НІІХ ТОЩО ). 

3. J .4. 3 момеН1У Дс:ржввноі реєстраціТ aItoro Договору сплачуваТІ. зсмелькиЯ податок в розмipu і 
ПОРЯДI\')', передбачеНIІХ ЧIlIfНIІМ заКОНОАаВСТ80М УкраіНIІ про плату за зсмлю. 

3. J .5. 3ареЕС1руааТIt цеА Договір у встановленому заКОНОАавстаом порядку. -
3.1.6. ПРІІАlfm. у власність земель"у дinІІIІКУ niClUl рееС1раціі Асржавного акту про право власноСТЇ ІІІ 

земельну діпІІIfКУ. 
3.2. ПРОAlвець зоБОВ'RзаНІІА: 
3.2.1. Пр"Анm. оплату Покупцем вартості зсмem.ноі _нки в розмірі та в тepMiНlI обумовлені п.2.1. 

ЦЬОГО Договору. ' 

3.2.2. ~epeдaТlI У власність земem.ну ділянку niClUl pCЄC1pвuii державного акту про право власноСТЇ НІ 
земельну дlЛRНКУ. 

4. Відпоаідan"Іlість Сторі 
. 4.І.У ВIlПадку HeB"KoffaHHR Покупцем ум Д 11 

Покупцем своіх оБОВ'Rзків нвлеЖНI'.' Ч!lНО ов 1UoOго ~ГOBOPY Продавець має право ВІімага11' в"коlШІІІІІ 
НСИDJICЖ1lИft. ВІІконанНІІМ зоБОВ'Rзань абоМ' а також В1дшкодуваННІ збитків. завданих нев.,кононнlN B~. 

• , має прuо розірват " Д . ."""'1 BlfМaraТlI B'ДWKOдyВaHHII з61rтків еПРJlЧllнених А • и це,. ого •• р У встановленому ПОР_І .' 
• ' ого РОЗІРВІННЯМ 

4.2.У раl порywеllИJl терміну OMaТlI за зем .' 
Покупець смачує Продввwo пеmo у розмі і по • enьну JI'!'RHКY, передбаченого п.2. J • даного Доroвору, 
діє ІІІ момснт омаТІ' за КОЖСН АСН" ПРОС1р:ЧКIІ АВIАноі обnaковоі ставки Національного Банку украіИ", ша 

4.3. Jlкшо Покупець в термін 30 (1рIШЦlm.> ",!атежу. 
cMmrn: ВС'11ІНОDJIеІІУ в п.2.I. ДоговорІ ціну а:":. ',:r" ОтННЬОЇ CMaТlI ЗПАНО п.2.1. цього До!'О80РУ не 
право B"Maml' пр"ПнlІ1ТІІ .ПРIIАбаноТ земenьноі дїn: в,?",ся ПР"АН~І ПРlщбану ділRИКУ, ПроаавсUlt ~ 
~I.UHIIX ~II"'КOIO В.'!(ОI.аНIfІІ, або, , своєї сто ИІІ ХІ. І eMaТl. ЦІН.', а також віАШКОДУванНR збl,",l~ 
І в"мanm, ВIAШКОЦ)'ВD1IНR зб.mdв. ро ,ПОРУwyваТІІ ПIП'8ННЯ про розірваllНJI uItoro Дorolf1Yl 

4.4.У BllnВДкy розірваllНR Договору з 
ПРОAID".М П " ВІІІІІІ По-.. СМ • _.nТr.CJ - окупцсаl за МІНУСОМ з61ІТкІв ПОВ' -"...... ачеш Н!lМ грошові КОШТ" ПОВС .. '--·-_. 
JIWIIKI (' • • язаН1fX з офо ноі • ' nIAГOТ08'!1 технlЧНОro паспорту, прое в' Р"mеИНЯ"1 Договору та відведеНIIJМ зerolCnЬ 
спеЦlanlсті~, lIoтвplanLHOГO посвідчеllНJI Доroвору ~ )lJIDeaeIIНR, омата 81ртості техніЧНllХ у"'ов, noCll1r 

4.S. РОЗIР8DН"JI Договору не звin""АЄ ПОIN • ЩО • 
'."nWlBIA смl11 • 

І пеНІ, передбаЧС1l01 П.4.2. ц .. ого договору. 



~~~t ~, ~= ·· ... · .. ri . ,"'Ї' . -. . ... . -• .::;.: : ... :.- . І.· ;; ~, • - ~ .:; 
І .~ 4.6. Сплата штрафи дІ'" caHкuiA не. :J~ілы�ясc Покупwr -від ~бов;;'ків в"конаНЮІ договіршlХ :Jобов'ааНlt D 
IICplOДДlїpIOB даного оговору куПІВЛІ-продажу. 

4.1.У ~азі нмеDІIКОII~НИR. Продавuем умов lUtOro ДОГОВ"І'у, ПоJCyПСlUt мас право ВІІмагат BIJКD'1l1l1UI 
np_aeM СВОІХ обов nКІВ нanеЖНІIМ "ІШОМ, D також Bi4UJКQnVВBНlUI зб ....... • 

б • Д' -~ - ..... ІВ, завданllХ :Jatplta'KOIO 
IІl1ОиlRllllt І о мас ~aвo рОЗlрваТlI цеП ОГОВІР у BcтaHoВnCHoAI)' поряJUC)' і BllМaraТlI ВЇJ1шко.uyваlllUl :Jбlrrxiв 
CnPll'lииеtnfX Roгo РОЗlрваНltям. ' 

4.8. ПР" розірванні цього Договору :І вин" ПродавlVJ, CPII', які смачені Покупuc", Продuuю на 
1ИІОІІІННR a"OГO.ДOГOB~PY, повертаються Продавцеr., Покуnuю в ПОВНОА!)' обсnі • 
. 4.9. Пр.. РОЗІрваННІ шого Договору :І незвnежних від Сторін ПРlllfllН, СУМІ', які сма"ені Покупцем 
Пр_ШО ІІІ D!,конаltня ЦЬОГ? Договору, повертакm.ся ПокynЦlО в поа"ОАІ)' обсаі. Незanежн"r.ш ПРIІЧllнat.fII 
єфарс-мucорrn обстаВ'IІІИ, ЗГІДНО законодавства УкраТЮI. 

4.10. ВiJmoвіДIUIьність та права CTopi'f, шо не передбачсні UlfМ Договором, ВIf:JначаlOТЬСIІ відповідНО до 
3IXDHOД8llC11la УкраіНIІ. 

S. ГВРВlІтіі тв претСllзli 
5.1. Продавеuь rapaHТY~. шо зем~ль~а ділннка, НІСа с предметом uьoro Договору, BXOlIlfТЬ до категоріі 

3СМen", шо можyrь бути Вlд'lуж)'ваНI :lflAko законодавства УкраїНІ', віль"а від БУllЬ-IІКИХ маІіНОВl1Х прав і 
npmlDpt третіх ~сіб, про як! на момеflТ піllписання иього Договору Продавеuь чи noкyneuь не мІг не знаТІ', 
R03НDXОДflТЬся ПІД арештом І судових справ на не1' неА.ає. 

5.2. Продавеuь свідч,.,.ь, шо Зraд8на земель"а діЛЯlfка до uьoгo часу нікому іншому не здана в ОРенду, Ilе 
nPDJl8lla, не подарованІ, в спорі, і під забороноlO (арештом) не перебуває, судового спору ШО до неі, як 
анесак ао С'1'В1У1'НОГО фонду lоридrfЧННХ осіб не внесенІ. Відчужувана :Jеr.,ельна ділянка знвхоДffТЬCR у Cl1111i, 

паавіcmo nP"датному мя ВИКОР"СТІння П за uіл"ови", ПРIі3начеННJlr.I. 
53. у відповідності із законодавством Укра1'Н11 noкyneua. nP.lдбав земельну ділянку без права зміни іі 

uiJп.0101'O призначення. 
5.4. Покупець огnянув земельну ділянку в Ha1)lpi, ознаАомивCR з П кількіснrrr.rи і IlкicНl'A'l1 

xapampистиками, пішеМНІ1МИ і наземними спорудаМІ' та об'єктами і обмеженням., шодо П ВJrКОРJlстання. 
6. Перехід ПрВВО ВnBCllom 110 3еАleJlы�у дfnВIІКУ 

• 6.1. Обов'nок ПродaDwa передати земельну дiтrнxy ПОIC)'ПЦlO BBDiК8CТЬCI ВИКОНlНlfМ і право власності 
НІ земшну ділJlНасу пфеходить до Покупwt після повної сплати вартості даної земельноі ділянки відnовіllНО 
10 п.2.1. DltOГO ДоговcSру, 'одержання Покупцем lIержавного акта на право власності на земmo. 

6.2. З момеfПY~ВffНlікнеННR1 у ПокУпWJ права впасності на земельну діJ1ЯНКУ ВCТlновлеИJrА раніше 
npua8"R режим і аёі праВОВCТlНОВnlOlОчі 1I0кументи про права ПоrcyПЦІІ на КОрИC'l)'вання (оренлу) uiti 
земenwrоі ділянки .,рачають чинність. ' 

7. Pll3llrr Вllппдrrового nortpwclfllR або 811паДКОDОГО ПСУВВІІІІА ЗСI\ІМЬflоі дfnПШСІІ 
7.1. РJDНК випадкового 'погіршення' або ВІІПIllКОВОГО псуаlilЩJI зеr.,елLноі діл.нки несе Поrcyпеua. 3 

мамету переходу до нього правв власності. 
1.1.:'1 випадку, коли Продавеuь прострочив передачу земельної дiтrнкн або Покупеuь прОСТРОЧIІІ П 

nPПllнRmr, рнзик ВИПIllКОВОГО погіршення або ВlfПllIКОВОГО псування несе СТОРОНІ, ШО прострочила передачу 
а6о DpIlRKRТnI. 

І 7З.Jlкщо в погіршенні чи псуаанні земельноТ дinllНКИ є ВlІНа Сторон" ДОГОВОРУ, то відповiдanьність несе 
811 Сторона. 

8. ВllріШСlІllА спорів . 
8.1. Всі спори, що виникають при виконанні У&ІОВ 1lЬ0ГО Договору або в зв'язку з тлумачеНlUlr.' Аого 

ПIIJIcnкt- • • 
'па, ВJlprшуються шляхом переГОВОРІВ. • 

8.1 JI ..... ,О сто . Н. дос-л" ДOMoвneHocтi то сnrр nepедаСТЬСIІ на РОЗГnllд СУДОВІІХ 
'''ЩО рони nPOТJlгом МIСЯwr.. ....' -

OPl1Jtia у порядку, встановленому чинниМ законодаВСТВОМ УкраіНІІ. У UhOMY ВИПIllКУ СУДОВІ B'rтpmr несе 
СІораиа, що не виконала УМОВIІ Догооору або BIfКOHвna іх ненanеЖНJtal ~JlHOr.l. 

_. 9 Змі'l" У"ІОО договору та nого розrРВDІІІІВ • 
9.1 Змін - • внень до н"ого r.lОЖJ1Jlві тіЛЬКllза згодо.о СТОРІН. 
9,,' а умов Договору або О.fесення допо • 10"''' В nllCLMOBifi фоnмі :5 HaC'l)'nHJ'''' 

0&. Всі змі Договору здiRСНlOIОТ"СЯ ТІЛ .. ,. Doea- ни та дьповнення до • Ф rnюlOТЬCJI у Вflгnяді 1I01l1ТlC0ВО! угоди що є 
IlfaUt~HIIМ таКІІХ змін та доповнень B'Opnнax нотар,а1У, о ОрА ' 

9З 048Oto I(ICТJIHO'O uьoгo Дoгo~opy_ • 
9з'lцеуR ДO~Blp може бути РОЗlрваНJfА.лродавuем • м ввртості даноі зеr.,enьної ділlНКfI.згідно п. 2.1. 

ч.а '. разІ несnnаТl1 Покупuем повно! або 'IВCТlCОВОI 
ra AaroBOPY. 
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9.3.2. Уразі порушеННR умов DIІКЛUСlllfX У підпункті 2.1. шого ~OГOBOPY. 
9.4.У разі "еВllконаНIIН Одllією із Сторін умов шого Договору ВІН може бynl змінеНIlП або розіРВllfIIIi IIJ 

ВІІМОГУ другої Сторон" 3В рішеl'НRМ суду або господарського cylty. 
10.01ITpaTII. 

BlrrpaТlI, пов'lзвні з укладаНИJfМ uIooro Договору, Пого нотаріалЬНIІМ посвіДЧСlfffJfМ, РССС1р1иіоота 
ВІІКОНВІІНІМ, бере нв себс Покупеuь. 

11. ДодатковІ УІ\ІОВІІ. 
'11.1. ЦеП Договір є обов'lЗКОВlfМ дІІl сторін з Mor.lelrry підпнсаННІ обома СторонаМIІ. 
11.2. ЦеП Договір пiдnнгвє нотаріалыІмуy посвідченmо та peEC1pDuiї відповідно до Ч"НlIОГО заКОllоаавma, 
11.3. ЦеА Договір і докумеllТ про сnла'1)' вартості землі є підставою дlllІ відведення земелы�оіi діл.нn. 

Ilа1УРі (ІІа MicucDocтi) і DllдDчі державного вкта ІІа право приввтної власності на зеМnIО. 
11.4. Покупеuь є nлаТJIІІКОМ ЄДltllого податку на заranЬJlНХ підставах. 
\ 1.5. ЦеП Договір складено та нотаріально посвідчено в 3 (трьох) приміРllІІках. одщ' 3 JfКИХ зберіrama. 

справах nPlfВaТJIOГO Ilотаріуса Броварського міського нотаріального OКPYl}', Київської області, БВЗ1'Р Н.М., • 
• І.БроваРII, ВУJl.Незалежності, 7, в інші - ВllдаЮТЬСIІ Сторонам шого Договору. 

CтOPOlfll ДОГОВОРУ: 
ПокупеЦl.: 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

КОД 35 167378, ЮРидll'! на IUIрс:са: 02099, м,КlIЇв. 
ауn,БОРlfспіnloСIoКв, буд.9. корпус 61 

а особі Дlіректора 
ЧЕРНУШЕНКА ІГОРА ПЕТРОВИЧА 
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м ПОС8і"'ЧСIfQ... : 
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'. 
[ОРОНІМІІ • 

i~o ",О ЧI;II~іоro 
ВlДВе",еR1lR JI:MI!In. ... "_ 

іазеМnIО. 

1ПС8Х, oдsт :І -ких 
~iвCЬKOi o6nacri. 

Місто БроваРl1 Киїиськоі області ; 
двадцпть першого серп.1В дві ТlIСВIlІ восы\огоo року. 

І • 
МІІ, що ПШКЧС підmlсanllСIo, HaдlUli СТОРОНІ!: ІІРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА xиlвськоl і 

ОSЛЛСТІ. IОРlfД1t'1~ особа за заКОllОдавством Украінн, ідеНnlфікаціАннА код за дaRЯМll ЄДРПОУ 26376375, : 
ІОРПДІІ'ІНВ IUQJcca: КlIШСloка обл., .1.БРОDаРII, вул. ГВПlрінв. 15, В особі DНКОнyroчоro оБОВ'131Df MicLКOro ГOJJОВП _ ! 
CClprnвpl РаДІІ САПОЖКО ІГОРА ВАСИЛЬОВИЧА, ІКSІЯ діє на підставі ст. 42 закону Украішs ..про' 
місцеве самОlрJЩ)'В1UIIUI1 YкpaїIIЇ", імСllОlаНlIЯ в подuьшому "ПРОДАВЕЦЬ» з однієї CТOPOНII. та ,І 

ТОВАРиcrВО З ОSМЕЖЕВОІО ВJДПОВIДAJlЬВІСТIО «IIYДlВEJlЬВA КОМІІАВІЯ 
тктов», ідеJmlфікаціАнllЯ код 34465492, заРСЄСТРОВВllС за IIJ1pCCOIO: 07400 Киівсьu обпвсть місто і 
БроВВРl1, вуn. ШеIЧСJUCD, буд.21. (СlідоЦПІО про дcp;nвнy peєcтpaЦЇJo ЮРНДІІЧНОЇ о~обн серіі АОО ХІ 093700. : 
BRдllle ДСРICIUIIПІМ pCЄC1pDТOpOM DllКОllВВЧОro KOMiтcny БРОlарсloКОЇ міської радн Г.B.Гanдu. дата ПРОlедеlDlR , 
ДepDlвої pCЄC'lpвцii 19.07.2006 року номер звnису про державну рсЄС1рацію 13551020000001765), в особі' 
ДРрсаора КОРЖА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА, ідеНnlфіквціЯннЯ номер 2901712258, IlJCltЯ ЗВРСЄСТРОВDlПIЯ за 
UPCCDlD: м. Киів, вуn. TPOCТJIHCЦЬкв. буд.6-в. КВ. 27, та діє на підставі Cтв1YlY (НОlа редаКЦЇ8) ТОВ ссБудівlUlЬна 
lOМIJ8IJt. ссТектоН». заРСЄС1роввноro державним реєС1рВТОРОМ КУ3НЕЦовим В.О •• DlIКОИВВЧОro кoМЇ're'ly 

Покупец .. : Броварської міської РадИ КltYвcЬKoi області 02.04.2007 року N! 13551050011001765, 3 дpyroro боку. рІЗО.1 
ТВО 3 ОБМЕЖЄПОЮ імсвоваві CТOPOНII. дію.," Іо6ро,1n6"О І nqе6у'аю.," ПР" Jdopo'DAty рму"" т" Rc"lii ""","тl, РIDP,'ю.," 
тю .. ТАФІТ", ШlllIIqJ!~И JII"II""IR с.о1х ді;;' "onepedll60 M""iiDAUlm.1 "OlnllJllyCDA' J nР""I1СОА' ц".1n6110ІО J"ltDllol",cm.", що 
)ltJIична ІШрссв: 02099.. рIZJ'ЛIDюm6 YItII"lm.";; "ІІА." пр"'о,,"" (Jo1tpa.", J ,1lA.OltlA." щоt>о "et>liic"ocml пр",о.,""у), уullЛ" цеіі . 
іn"с"ка. БУА.9. корпус 61 •• Ір про таКІ!: : 
)собі 1111peкropa 
ІКА ІГОРА ПЕТРОВИЧА 

,. 

оmоріоm ". 

1.Лреt}A.em ДOZО80РУ. 

1.I.прОдDвець на підставі рішСIDIJI Броварськоі міськоі pllД1l Киtвської обпасті від 24 квїТНI2008 року N! 
716-36-05 .дро продаж зсмem.ннх дiJumoк, HВДВВRS ДО3ВOnY на проДІІЖ земem.инx дiJUlHoK та BHeceнu змів до 
Рiшcвu БРОlарськоі ,Ііської радо" передає (продає). а Покупець ПР.IПа._є (купує) у DJJaCJdcть і оrшaчує І 
:Seмe&вy ДinIВКY нссш.ськоroСDОдарськоro призввчеННl DJI0Щею 0,1151 ПІ..дIUI обcпyroвувlRПl вaarrnОlоі І 
6удівпі - 3eмnf КOMepцiAвoro ВВКОРВСТВНІІІ. щО ЗНІХОДНТЬCl за IUQJССОЮ: КІІУвсьха обпасть, місто Броварв. вуп. . 
КиївClon.135 (сто трИДlWDo п'пь) HIIДIUIЇ за текста.1 ссlJродмст доroВОРУ .або зсмem.на ДiJUnUaI» І 

КвдactpOBвA номер зсмепьноі дimplки 32 10600000:00:009:1 !28. •• • І 
1.2. Зомem.на дimrвкв. звзначсна в п.l.1., є в КOPBCnYВDНIII ПОК)'ПJUr на ПІД~І ДОI'OIОР!' О~СIfДИ земщ ; 

IIOCВWleвol'O 10.04.2008 року Бвзвр Н.М •• ПРlllатннr.1 HotВpiYCOM Браварськоro MICЬКOro HotВpWlЬROro oкpyry І 
31 peЁ&:'rpolllМ 1е 1038, заРСЄС1роввноro І Кв1'вc50кi.D регіоНllПtнiR фinir дп «Цевф дераввоro.земem.ноro І 
lСІАІС1РУ прв Держвввому JCOмітеті Укрa1illl по земCШIdIIIМ рссурсвш 15.04.2008 року за N! O4q833800~30. . І 

1.3. ні зеМuьвіА дiJwпd, що відчужуEТJ.СІ, зваходиnc:a нерухомс мaRвo, ЩО·JIIUICZIIТЬ Покymuo на І 
. nlдcтui ДOr.DIOpy купівпі-проДUt)' OXPCMoro їидивЩyanьво ВlI3Raчсноro мaJIиa-ОКР&IО P03'l8Dl~BaнOt : 
lICDrn9Doi Wдiвni IlUUDШм ВИКУПУ, посвїдчсноl'O 26.12.2007 p~кy Бвзнр' н.м.. прnватииr.1 HotВP!YCOM . 
Iipoiapcьxal'O мic'кёiro )loтвpianьHOro oкpyry ЗІ реЄС1рОIИМ 1ё 2516, зарсєстровlИОI'O в m Бровврськоі м!ськоі • 
РІДИ «Iipoi~pc~ QlОро'mcнiчвоі інвскnрИ3lllii» 27.12.2007 року в КJDai:ll3. номер зanнсу:942. рссс1рацШннЯ г 
номер 185.94341: ~. " ~ • 

• 1~.ВіДпqвu(вЬ:до відомостсА. BНКJIВДOННX у ВИСНОВКУ БроВВрСЬКОI'O MICIoКOro Biддfny з&Icllыпх ресурсів від 
16.04.2008 'рокУ' --le 04-7/10-3/123 ЗСМCШloНD дiшDaI. що Є. I1pCUDiICТOМ. -"1'0 ДОI'OВОРУ, ПОВИвва 
IUlapUCJaIYвIТlicIo, З дОТРВIіввІм обов'l3Idв зcмneвnaclllllle ЗМІсту добросусадcmsа та обмczoиь прав на 
:seмтo вcraиo rh 91 103 111 З&IСШІоНОI'O ІСодексу Yкpaiнu. ст. З5· Закову Укра1'ШI «Про охорону 
:scм. . ...... вnсиих у • ,- ну' нввко' nИJIIПIIОI'O nPltpOДВOro середОВl1ЩІІ (код ВJlКОрlіC'l1lИНl зсмcuu.Rоі • -водавства про охоро • ) 
ldaaнxи-l.l1.6 •• зriдво YкpDЇRcIoxoro IШВсuфікаторв цbu.o~ol'O I~ОРUC'I'DНIUIЗемс:&~ ДUlПок • 

ПравОIЇ обмежеННІ ва ВПКОРІІC'I'ВНIUI даної зе~С:ПЬНОі~. 

1.1. Зміна цinIoOI~ro ВИКDpИC'I'ВIIIIJL .'. оі:~бll ~ ЮРllJUlЧнУ'відповiдam.вість зriдво закону. 
:а.порушеRlUlЗем~во~ законодавства =~ D хіте= 6POBDpCJoXof rЛськоf pllДU 1е 441 lід 15.04.2008 
rfднo ВІІСВОВКУ УпрlDJJ1НRl місто6удув Р вinllІ 3ПднО 1IЇдaC1p080ro niraиy та відповідно до 

::sкy Nі~будівві обмежсВИІ 1'8 обтuceННl ЗCМnСКО~=ШIЙ цешр" (бe:s првва забудови): 
PlXyвкIlIUlОЩ виконаних ТОВ ,.bkCI�CP'!"D-КОНСУJIII . 

• • crp1Сlі8ВИЙ 38Х\1СТ вlА пlдpобll8ННА. 
Увагаl БnанlС мІСТИТЬ бвгато ___ __---- -.:._-- - -_. -_ ... - . - -----



. . . .'. . . ~2.1l"'" n]lоІаеу ЗDІl!lltllDr dlnRІІIШ, t:III]lDIШ І nорІон DllЛflIRU. 
2.1.Ціва продажу 3СМІШІІвоі дUunoalза ЦІ!)І Договором cкnllДlЄ 182283,87 (сто вісімдсCJП' дві 11IС1Чі JUlicrf 

вісімдесат 'lpll) rpпввї 87 копillок, JDCi Покупець ПОВllИен перерахувати на рахунок ПродпlUl ПРOТRro .. 3 (ТРЬОХ) 
банківських днів пlCJUI nJдnиСIIIIJIJI СтоРОН8Мl1 ш.ого Договору (р/р 33114327700005 Броварське УДК в ГУ ДКУ 
в КиівськUt обпасті м. КJIEВa мфо 821018, зкпо 23571923). 

. " 2~.зriдно 'I!U1'JI1"y. 3 техвічноі ДОКУМСНТ8Ц11 про HOPM~11~НY I1JОШОВУ оцінку. зсммьноІ ДiJWUm від 
16.04~008 року 1&r04-3/~3-3/596, Броварського міського ВІДДШУ земem.нlІХ PCCYPCIВ, HopMmlDнa I'рОDlOва 
0~нка:3~lШIIRоі. дUчopcn станОВIт. 400 995,00 (ЧОТНР~ІCТD ТlICJIII дев'ncот дсв'JlНОСТО п'ПІо) I'рIIDОю. оо 
коDlAок., ., " • 

2З.3riдно висновку сксперта про oцillНY вартість земспьпоі дїJulRКИ ТОВ «Вкспсpmо-копсуm.таціflниlt 
цeиrp» Від '16.04.2008 року оцівиа вартість зсммьноt дїJUlRКИ CТDRовИТІо 182 283,87 (сто вісімдесат JUli mcnl 
дaicri вісімдеCJП' ТРІІ) I'рПDНЇ 87 копіRок, затасрджеllОГО ГОЛОВНІІМ ynpunіНIUlМ земспы1Іх ресурсів у Кніас.IdВ 
обпаcri 23.04.2008 року, відпОВWIО до В'ІСНОВКУ держааноі експсртизи зеМЛСВПОРJlДноt докумеlmuu1 .щ 
23.04.2008 рокУ 1& 4a-30SВO. 

. 3. 06DІІ'R:J1Ш СInОРЬ'. 
3.1. По~ець-зо60D'lDаUIIR: 
3.1.1. Сппа'Ї1ml вартість зсмcJlыlуy дUurRКII в строки та в розмірах, що псредбачені п.2.1 ш.ого Доroвору. 
3.1.2. Нвдаватн ПродавIUD необxUud матеріlUПl, відомості, докумекrи тощо про ВІІКОІІВНІІІ умов QWJJ'O 

дО,:аВору. 
·3.1з.дcnpнмуватис.обr.IСЖСш., що RaICJIвдені та Bcтaнoвneнi на ПРИдбану земem.ну дUurнкy (зa6e:JпC'l1Jl11l 

бсзкошТовнс 1 б&;Sперешкодне впкорИCТ8IIIIJI об'єктів зaranьного користувlUlНJl, niшохідні 18 amJMo6'lI&вI 
дорощ об'єпп інвнерноі івфрастрyкrypи), що зареєстровані на зсмem.ніЯ ДimIВЦi на MOMeкr peЄClplQЇi зшв, 
Mmкnнвicть дor:ryny на земem.ну дimnocy відповідних cnyжб ДШІ обcnyroвувlIВIIJI і peMoR1)' об'єктів ЗII'IJDoНОrD 
КOpllcnyJIIIID та iвzeвepвoY івфрастрyкrypи, РОЗМЇJЦОНRJI на зсммьніЯ дїJulНЦЇ моzoвих і reОДe::JИЧJDIX ЗНIIdв 11 
n1д'iздfв до вих тощо) 

3.1.4.3 MOMeJI'I)' ДсржаввоУ реЄСТРlЩ11 ш.ого Договору сnпa'Іу&Вти З0Мem.ниЯ податок в розмірах і поpuay. 
передбачених 1IJIВIDIМ законодавством Украіни про nпату на земmo. 

3.1.5.3ареєструаатн цеЯ ДОl'Oвір у Bcтaвoвnoвoмy законодавством порадку. , 
.. 3.1.6.Првllвпн· у.. впсвість зсмспьву дiJuulкy nїCJUI рОєстрlЩ11 державного акту про ораіЬ IIIВCвocri D 

земcпr.вy дIпnкy. :', ' ~.: 
3.2. ПРDД88ец1о зо60в'RЗвiu.R: 
3.2.1. Првllнaти оnпату Покупцем вартості зсммьноt дiJurвки в розмірі та в терміни, оБУМОIІІСні п. 2.1 ЦМII'D 

Договору. 

. . 4oВldnD,ldllllti,lt:lllt t:IIIDpb .. 
4.1. У lІІІІІ8ДХ)' HCDВКOII8IIIIJI Покупцем умов ЦIIOI'O Договору Продавсш. має орпа ввмara11l ВПID-: 

Покупцем 'своіх обов'акіВ ВВJlСЖІІІІИ 'ІІІІІОМ, а тахоа вiдшkoдyвaIIНR збитків, зпдalllDi HeвnкoJIIIIIIIII 
невапС8ІІІІМ BВКOIIUIIIIМ зобов'JI38НЬ, або має орпо розірввтй'цеЯ ДОI'OВір У BcтaвoвncHoмy пopRдlCY і JIDIIII1В 
вbuпкoдYJ8IID збиrкiв, CDpИ'lВllсввХ Яого:розірвВІІВІМ. . 

4:2. у раl ПОРУШОВВJI ТepIЇlilly ошіати за зсмспьву-дbiDКyj'передбачекого 0.2.1 даного Доroвору, ПоqвФ 
CnП~'ІУ~ ПроДавцю пёшо у рOзi.dрі'поді~f ОБJiiкОlоі'~ НіЦіо_воro ~iнкy Украіни, що діє 11І-
ОllJl8'Dlза xmкeHдe~ ~ocтpo~ ШJатежу:" - ас 

4.3. JlJaцo Покyneцr. в терМІВ 30 (1pнд1UlТll) днfв з ДІТИ OcDввr.oY сnпаm зriдво п.2.1. цr.oro доrolОРУ 
СJUia1lП'lo вставовиеву в о. 2.1. ДОl'Oворі ціну або вIдмОВИ1'ЬCJI прulbum. орuдбану дїJUIВICY.. Продu~ - за:: 
Bнмaraтв op~ op~~aнoi земCJIЬВО! дimuocи' і сnпаt:И idiш; 8 тaкmк ВЇДШХОJ\YВIIIID з6unaв, 
за1р1DlXOlO BDКOII8IIIIJI, або; з своєУ croроJЩ порушувmi'lIII'I'IIRIUI про розірВIIВIIJI ш.ого ДоroВОІІУ і IJDIII1I1I 
відшко.цувВ1lllJlзбвrкiв: .:: . " '. . 

4А. У ~:~pIIIIJ.Ia.~o~opy ~ ВIПІІІIІс!.~-~а_ ~ rpolїloBi КОШnI noвepIIICJDCII ПР~ 
П~кynцeвl З8 ~шусрМ~.З6ИІ'КІВ,'ПОВ'аанвх. 3 ОфОРМJIСIіііім- ДОI'OВОРУ та BQUseдCJIIIDI зсмCUUtНОТ ~~ 
(~BID тexJI1~OI'O ИЩ:ПОРТУ. проекту-ВJДDСДСИD, ОlШата вартості техніЧ1U1Х умов. поcnyr спеwВІІІ 

HOТВPllUlltHOro ПОClIД'ІОmpr ДОI'OВОРУ тощо). . . -:: .,' 
4.5. РозірвlIRIUI ДO~!I~ но звUu.JIIIЄ Покyrj1Ul від cnпаПI повії пеРодбачоноі 0.4.2. цього Дo~OP'l· llCJlіаІІ 
4.6. CIJ!I8'I'I ~ф~ СІІІІІСЦЇЯ ~ звUп.аЕ ПокyD1Ul від 050в'акїв ВПКОII8IIНJI доroвірВИХ зобоі'l3ІН' в 

дitYМOB ДlRoro Дoroв.o~ ~i-~oдazy. .' .' ~ 
4.7. У раі HeBI':'~~ ПРD~~. умов' ~oгo. -Договору.' Поxyїlець має прпо B"~_1IIIf, а6о 

Пpoдuцем C8~ix обоІІJlЗКID ~ 'lИlШМ; !l18КQac BWmёo~_ збllПCiв, ЗВ'ІІЇ'ІІІІХ 3II1PJIМXOIO __ ЇIDfII 
має. право po:tlр8ІП'И цеЯ Доrщuр У вcraнmшеному ~p.дxy і·вlІМ8І'а11І вUuuooЦYllllllUl.зБJl1'ldв, ciIp~ 
Р03lрВIІІІІІМ. .' '. • -: ,:;' =.:_ . ~:-:. 

-, о, \ о о :7: о о О о • • i'\~;/~; 



r:~~~~~. 
49. При p031pB8IDD ЦIIoro ДоrolОРУ з на'lrSЖнux~' Сто' 

, ПpoдlllUJD на BlucOIIВIIIIJI цьoro ДоroВDpУ ПОlepт;uon.CJI По Jд РІВ ПРJIIIІПІ. суми. ві СIШВ'Існі ПоJICYlllа6іW 
, ~вI о6C'IID11ІІИ, зriдно законода8~ Yrmnr І ПОIНОМУ обсаі. НашеаааlМll ПРП'llIllllМll Є • 

.,.. .... :-::--':'iдnoвlдam.вi .• ,...IDL 

_:~:n'B Украіни. сть та права Сторін. щО І'С передбачеl" ЦJIМ Доro80РОМ. IІОнач8lO'l1oCJr BIдnOliтIo ДО • 
S. Гара,unilтll nprmsall. 

5.1. ПрOДlDСЦЬ 1'Ip1lКl)'є. що зомem.кв дiтrщ ІКа Є предметом цьoro Доrol 
шо МayI1t 6)'111 вiдчmaані зПдJ'D ЗІІШНОда8mа Y ..... r...... арУ. ~дm. до aarreropii ЗСМЩ І 

-' .' •••• .. .......... Іun.на ІІД 6удr.-JIJCIIХ мaJbiОIИХ прав і npeтeнзUl1pCl'lix 
асі&. ПРОі" ва MOM~ ~ цьoro ДoroBOPY Продавець '11' Покупець ПС •• іт не знащ не ЗнaxoдJIrI.CК під 
8pCDП1JМ судових справ кв НС. І.омає. . 

5.2. ПpoAlDСЦЬ свідчпп.. ~o. З~ 3еМмьна дimmкa до цьoro часу нікому Іншому НС 3JUUIII І ореццу. но : 
IIJIOJPI. не IJOAIPODIIIII. в СПОРІ. І !JIД забороною (a~M) не nepe6yвaє. CYДODOro спору що до неї, ІХ ВВecDас до і 
c:myrвoro фондУ ЮРIfДI~_ OCI~ НС внесенІ. ВIД'ІУЖУВаНа зсммьна дішпса ЗRIXOдпna У C'I8Id. ПОlніспо 
IIJIUUIIIIDМY 1IJI1I DlIIDpHCТIUIIUI U З8 цun.olИМ ПРJDнаЧСIDIІМ. 

53. V відповimrості із 311ШНОда8mом Укрвінн Покупець nPlfДбав зсммьну ДІШаСУ ба права 3МЇJo. 11 
lIf&oвoro DpШВВ'lСIDUI. 

14. Покупець ornaнyв зомem.нy дimппcy І 11В1YP~ о:шаЯОМlIВСІ з 1т кim.JdСIDIМИ і JDCЇсRИr.rи xapun:pl'CnIlClWН 
пilaeмвnмп і RВ3eмвnми СПОРУдами та об'єктами і обмсжсlІНІМИ ЩОДО 1т ІИlCОРПCТВIIIUI. • 

6. Пqt!Jdd nРIІ'IІI11I1СІ.оcml "11 !а'tлt''1 дlnR"ку. 
6.1. O6oB'I3QK ПродавЦJI передати зсммьну дinnкy Покупцю lІІІІІС8Є'І'І.С ІИJCOваннм і право ВlJlCRDCТЇ на 

t--.нy ДіПІІІКУ перОХОДІІТЬ до ПоJCYПЦII nїCJUI повної СIШI11І вартості дввої 3СМCJDoвої дfmrвкп liдnoвfдиo до 0.2.1. 
ІІІОІ'О Дaroвopy. oдepDВНR ПоlС)'ІЩСМ держвввоro ura на ОРНО вnacHOcт1 на 3eмmo. 

U З lІОМСІІ1У BDJIIIIIIeIIIUI У Покynц,r npua вnacHOCn на зeмem.ну ДinIНКY 8C'I'III01IIICIIIdt раніше DpIIOВIdI режим f . 
всі ~ ДОКУМСиm про права ПОX)'IПUI на IDpIIC'JYll8НlUl (орев.цу) цієі 3СМCJDoпоі дiJwaoI В1ра'ПllOПo : 
'lRalCIL і 

7. Ри:Іиlt 'UnlliJНD'DZD nozJp"'BUUlII'O 'UnlliJНDIOltI nC,YIIIIUIR :!а'tлtllоr ,ьии._ 
7.1. рвшк llIDaдItOlOro поdpшСННІІ або вlІПІдІСОВОro пcyвaншr ЗСМCJlloВоі дimrшcи несе ПокyJlCфt 3 МОМCJlJ)' : 

lІеРеХІЩУ ДІ) IDOOJ'O npuaвпвсності. : 
7:1.. V ВІІІІІДКу. ICDJJИ Пpoдuець npoc1]Ю'ІІІІ передачу 3CМCJIIoНOЇ дburнкп вбо ПокупCQlo nPОС1рO'lllll1Т npвllнlтпf. 

JllDRllIID8ДIOвoro поdpшCНIUI або ІIІП8ДКОІОro псувВВВl несе C'l'Dpoвa. що прОС!рО'ІВІІВ ~ вбо npnllвaiDL 
73.JIIЩo В Dоdpшенні чи осуввнві зсмсшьноі дimnпcи є Інна СтоРОIDI ДоroIОРУ. то IїдnoliдaJDoвic:тr. несе 

IIICropoвa. 
8. BuphlltlllUl t:IIopl& - . 

• 8.1. Всі спорв. що ІИIII!JIIJQ11, при ввконанні УМОІ цьoro Дoroв~ вбо в BIlВY 3 тлyмaчeввDIlaro nonоже .... 
1IIp~ IDJUIXОМ переrolОРів. 
~ JIaЦO С&орови прcmaoм МЇCIIЦII НО ДОCll'JIИ домовnенощ то спір oepeдam.cк на розl'JllrД судових 

lIPI1Ida у 1IDPIrДКY. IICIaВOвnoвoмy ЧИНIIItМ 3ІКОВ0Д8ВСІ1ІОМ Укрвівв. У цьому вппuary судові вmpпп несе cropoвa. 
- ае lIIIDВaпвумовв ДоrolОРУ вбо IlИlШR8J18 іх нeнвJleJIВIIМ 'lВНОМ. • 

. 9. 3А,Ь.U Р'ІІІ dfRtJIopy то ilOlO ptDPIIIIIUl. 
9.1. зміна УМОІ Доroвору вбо lнес:енн8 ДОПО811СН1о до НJOOI'O MOIКJDDIi ТЇJIftJШ 38 3I'DДОЮ Cropiв. • 

~.1 ~ci 3ІІіВИ та дoDDIIJIeIID до Доroвору здiIIc:нroкm.cI ТЇШаІВ І JDlCЬМQBiI ~ 3 JШC'I)'ПIImI пасв~ . 
3МіВ .... ДODDВНeВI, І cфraввx lID11IPiВI)'. o~ У виruдi ДCUUmCDIOI yroдп, Що . t: невlдємвою 

tacrвкolO IМro Дoroвopy. І 
9З. цей Дoroвip моае бути розірваннЯ Продавцем: '. • 

да 9З.l. У раі ІІССПnВ1В Покупцем DОlноі або 'ІВС'І'ХОвоі IвріОС'іІ даноі 3CМCJlloВoi ДfaНIU 31'1ДНО n. 2.1. ЦIooro 
hllapy. 
9З.1 Ура. DOpyDJeВВІІ умов ІИКJIIIДОНВХ У пfдDyнxтi 2.1. цьoro ДоroJlОРУ. .; . .... !~.y ра. НCBIIICOIIВНВJI oдвfao із Сторін умов цьoro Доroвору він МОІСО бyrп :вdвcвnII або pDЗlрВ1111d1 на 

~ll1pyroіCropoIDl. рішOНllllМ CY1lY вбо rocпoдарcыDo суду. 

10. JJunlJl"""" 
18аа10•1 Всі ~. ПОІ'13ВId 3 УКПеД1ІІІІІІМ цьoro ДоroJlОРУ. Aoro НО11ІріlШloВПМ посвідчCВIUIМ. peєcтpaцlao та • 

....... бере ва Себо Покупoцr.. .. 
. . 11.дtJiJIImIttJI1у."о,u. . 

"О~Dlіп 60" • "'"' nfдnJlCIIНIfII обома CIapoнaмu. 
f"II Є О 8ИКОВВМ Д1ІІІ C'iOplВ 3 маме ••• " '111 реЄС'іРвціі відповідно до 'IIDDfOro 3IIК~HOJUIВCТВL • 

~III ДQr.olШ t: підс1авОЮ д1IIIlfдloдeВВl ЗClofCJDoноі ДUIIНIШ І ВВ1ур1 
~II~"'" вnacнocri НВ3CМJDO. 

. n 31ООІСТ ВІА підроблення. 
Увага! БлаНІ( MICnI'iЬ багt1тоcr;"ОI.е8~~_=_,:,,-----=---,----- --------_.- -.-----



освlAЧСНО • 3 (1рIdJХ) nPlDlірИНІС8Х, ОДlIИ. З JlКИХ збср~. 
11

.5 ЦсП ""ra8ip cКIIIдCHO 'ID'пспаріllllltН•О n 1, ...... Ї8IDoHoro oкpyry. Юовськоі облвcn. IвВIІСна О,В, •• _ 
• "'IDJ'O нD'I'I)ЙYCA SpoJllPCloКOI'O MICr.кara "·-r 

=POJIIМ цr.qщДоro8ОРУ. 
, ' 

crоровидоroВОРУ: 
ПОІО'ПЕЦЬ 

ТОВАРиство! ОSМD(Eною ВJДПОВlМЛЬНIcno 
ccJiYДIВEJlЬНA КОМПАНІЯ ссТЕКТОН» 

fдeumфiaalgjaнnll .. 3446S492, м.Бровари. вуп. ШС8'1ена,2J • 
• ~~. ;f_;-;., :·=n~о,.пбj #/_,.. .~.. ~.-:. u-'.-

~
• , QВИЧА 

.. 'І , , 

МJCIO IiРОllР'1 КlIЇ8CLкat 06лacrl. 
21 ccpnнa 2008 ро&)', ЦСІІ ДОПJllр посвlдчсно МlIОID. І_ClIlCUМ О.В .. npиllll'l'llИМ нотаріуса.1 Spolapc.lCOro ufCUIIII 

l.oтapllUlWlDro Ospyr)'. , 
Дo1'Olip nfдmJc:aнo c:rDpOНDlИ у МОШ npпc:ynlOCd. Особу емрін, ui niдnнcaaи доrolір IcтanOВIICI.O. іх діCllUПlllщ. 
'rIIIJ8 ~Ia !lдJaдJrIIicм lipo_pc:нot мI~iPIWI JCнiIcwcoi o6Jw:ri. Тоаариcraа 3 оБМСЖСИОID liдnOliдuull:llD 
cSyдJacnw&& aї.maula "TcxnntI n01l1D1IIDIC1UII npcдcraaнПIda. а tIXOIC UlJlClCJlic:n. Бро_рСІоХЇА міс.кіЯ Раді 'СМClUli 
JdIIIшcu. що I~CI. ncpсаlрcnо. 
Blдnoalднo ДО Cf. 210 Циаl&uоro УIрІінн, ЦCJJ дorolip nUUUnC дcplCDlНiA pctC1pIЦlї. 
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КАДАСТРОВий ПЛАН 
З210ВООООО: ОО : ~~~i 
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38м.1 а'М'llиаrа .м.аР.СТIКИ,·IИІІИ.РИИ. lармаар M'P •• laмyнllaql. 
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НА УМОВАХ ОРЕНДИ 



АКТ 

ПРllііl\IRllllя-передRВRIIII"еJ\IСЛЬПОі ділЯПКlI 

Місто БРОВІРІ' Кпівс,коі області. 21 сеРПRJI2008 року. 

продавеqь: ВРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАдА киlвськоl ОБЛАСТІ, ЮРІІДИЧНІ особа 31 ЗIКOHoaaвC11Joa. 
YipIЇВR. ідентифікаціJlннR код за даНИМIІ єдрпоу 26376375, ЮРНlUlЧlrl адреса: КlІівс,ха 06n., м.БроваРI" 
... Гanрінв. 15. в особі ВИКОН)'Jочоro оБОВ'Jl3КН місІоКОro Гоnовн - Секретар. PIUUI сАПОЖКО ІГОРА 
ВАCИJlЬовИЧА. JIКIIR діє на підставі ст. 42 закону Yкpaillll "Про місцеве caмoapuyвlНВJI в УкрailІі". 
ІeprPllа.1 

ПIJI.YIII:IUI: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОIO ВІДПОВІДАЛЬШСТІО «БУДІВЕЛЬНА KOМIIAIWI 
.ТЕКТОІІ». їдеиrифікauiR1П1R код 34465492, зареЄС1роване за адресою: 07400. КsIЇВCr.кa o6nacn.. місто 
iPaIIPR. ВYJL Шевqенка. буд.2l , (CBЇДOЦl1l0 про державну реЄС1рацїю ЮРlІдІlЧноі особн серіі Аоа N! 093700. 
_ .... 'ВВІІ реЄС1ратором виконавчого комітету Броварсr.коі асіСІокоі Paдll f.sranдaк. дата 

....... 181 дqJJaIВвoi реєстраціі 19.07.2006 року номер 31П11СУ про державну реЄС1рацію 13551020000 
001765). в OaJ6i JlllpeПОра КОРЖА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА. ідеrnнфіхаціlbudl номер 2901712258. шdl 
JlllliLф:ЖннR :8 upecolO: М. Киів. вул. TpoCDHeцr.кa. буд.6-а. ха. 27. та діє на підставі СТВ'І'УІУ (нова 
РСІІІ1ІЇІ) 1ОВ сБ}'JIЇIIeJD.ва 1COМII8НЇJI ссТектон», зареєС1рОВIИОГО дер_авннм реЄС1ратором Кузнєцовим в.о .• 
-ЕЗ_О IUМЇleay JipoвapcьKoi міСІокоі Ради КНЇВСІокоі області 02.04.2007 року N! 13551050011001765 з 
~6Iar " .. нІ ..... земem.ву дinJJHКY rшощею 0,11 S 1 ra. ДIUI обcnyroву&1IRНJI нежнтловоі будівлі - землі 
• • іІ но 8ВlDp8C'l'8Вll8, шо знаходиться за адресою: Київсr.ка 06nacтr.. місто Бровари. вул. Кнівс'ка.135 
(аа I,*ОО'а JtJDlo). 06c:тaвВlDl, ві переmкоДЖВlOТІо передаqі земlШItноі дimrики та ВllХОРнстанИl П за 
.. & ..... 'ItiiiDDI не BlUlllJleHO. 
М сш lIqIr.1iIRi зeuem.воі дimnпm Є OДJIOIIaCHe пiдnнСIIRНJI даноro lIКtY ПродавЦем та Покупцем. 
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~ 0.9\1 0.0 1\ t t~ ,,'KrAiHA о.: .. ~'~iiofJo~~INE 
~ U &\. \ ~~' ПРО ВВЕСЕIПUI ЗМІН до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

.. Q n.:- ,.0 uaaDIд.aDaro 05.09.200'1 раку за р.КI 1605 врваатввм ватарlусам 
[, ~ " J О' ВраDараloиаro мlаloиаro Ilaтapl8AloBaro акруаоу Вазвр Н.М. 

U О ,... МІсто ВРО •• РІІ КпV.С.КОIО&AllстL 
дDIUlIUI ...... a .... ap'I'Dl'D anlUl ДІІІ 'І'ІІСІІ'ІІ .OC.MOI'D ро.,.. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА JOdвCЬKoI ОВААСТІ IОР'IДІ.ЧJ.а IUIрс:с:а: 
IІ.ВроааРII. D)'A-ГlU'llрUlа, 15, ідс.m.ФіКDUinlПln ICDД 26376375, (calд.oarrao про АСраашll)' peccтpaцllO 
ЮРIUUl'lпоt особ'l ссріі АОО NoQ9418S, B'IДIU'C дерЖ8D.IІ.U рсєстраторо., DIlКOllaa"OI'O комітету 
ВраааРCltlCDі мfclolcoi PIUII' КlІіВСIo.соl 06А111:1і B.O.K)'3I1CЦODIIIoI. ~ ПРОDедеlП1R ДСРЖ8DIIОЇ ресстрlUlii 
08.04.2002 роll)' 110"Ср 3ОПІІСУ про деРИC8D'1)' РСССТРацЬо 1355 120 0000 0022701, 8 осоБІ АНдРЄЄВА 
ВАСИЛЯ ОАЕКСА1U1POВИЧА, ЯКlln діЄ ІІа пlдc:nші довіРСIIОс:ті, ПОСDlдчеllоl 11.07.2007 роll)' 34 р.НІ 
1230 Н.М.ВазI1Р ПРlшаТllІlМ l~oтopiycoM BpoDDpcькol'O Uiclotcol'O lIoтopillAlolIOI'O otcpyl7, matR діє ІІа 
nlAcnшl ст. 42 3DICDІІ)' УкраіІІІІ про місцевс с:амОDpя.цyuIlJПIR D Yкpaflll", 3 OдIIOI'O 6011)', та 

ОРЕ1UIAP: ТОВАРИСТВО З ОDМZЖВIIОІО ВIдПОВIДAAЬВlСТIО "ТOPrмAWЦEНТP", 
lAeumфhcaцUbUIR код 34544406, 10pllдJl'lIIa ос06а 30 3DICDIIDдDDC'l'DOU УкраіlUl, IOpllДlrllll1 адреса: 
02081. u.КrtiD, B),A.3дaA6yaliBCLКa, б)'д.7-а, (cDiдaarrao npо деРЖ8lШУ рсєстрацію 10PllдJI'IIIOЇ ос0611 серіІ 
А01 Но 099761, BIIДIUIC дсржааН1IU реССТРI1ТОРОИ ДвРllllШоКоі paRallllot держааllОЇ aдr.rbdстраш1 У 
IІ.Каlсвl CDnтcIlКO С.М., дата npODeдelll1R дерИC8Dllоl рсєстрвціі 10.08.2006 роll)', IІОМер 3antlСУ про 
'дep8DD1J)' рсєстрацію 1065102 0000 0072941, D особі дllpеКТОрl1 ВОСЕНКА АНдРІЯ 
ОЛЕКСАНдРОВИЧА, UUJ МСWlСВС за адреСОIО: КlIiDс:а.ка оБAllC'l'lo, MoMllpOlllвкa, аУА.I\СІlіІlа, 6УА.88, 0.34, 
Raadt діє ІІа niдcтaDi CтI1тyzy ТОВ. ТОРГМАШЦЕНТР", 38PCEcтpODIIJIOl'O дepJICIIJIIIIIM ресстратором 
Дllpшщwcat рaRОШlоі АСржааllоі aдмirlicтpaцil у м.Кllсві CDR'retJICO С.М. 10.08.2006 року за Но 1 065 102 
0000007294, 3 ~ro 6011)', р830М IмеІІОВllJlі старОIПI 

помраіІміІ o:lНIIAcмcnaнi нотарі.сом Ь :аruмwcшс... ошс_.... aonp»ClUUU& .R1CWr с 
нaa6'diJ...... an. tq&.ucocnd "JНIIID'IIIНJI. olllUlC1f1otc11 нao&idaнt&м а6"cяzaм 1ІIІІІCn"НОЇ c1IaiJarru.ocml, 
noaNfcrruo gcaiaa...luolO ..... :lНllICaННR са.nx с1ІА та _ана :а ОCn"NIUI OIlll ....... IIIICI .. uur, .ІІа noa,.'crruo 
аlilпоаlіІас НІІшlі1 allJPrtlllUIНIA омl.RК: JI'UIC'."'. 1І1оСМО пJНlllО"UНJI. a.P!lНlIC ... ca. ст. 66J Ц ... о", ....... 
lCOIaall YICpIlїНll та .. оо......... раніша .lClIIШaнно NIIМII праао,""... .RІСІІМ'" neрас16с&ЧІ!'.с& 
.мUCIIIІІІ.с ..... :амІн ... aUOOOP!l. 11 :ICI~IC!I :І 'сто"".оlO :ам".01O ofi'CIIIIIDII" 

allOCIIMO :lмІIІВ 

1. /J1J ДDI'OBOpy opCl1дI1 3еМАі, поculдчettОrD Ва311Р Н.М. ПР"DаТIIІІU 1І0тарі)'со .. BpoDapc.Koro 
uic.scoro IloTapillAlollora oкpyry 05.09.2007 роll)' за р.Но 1605 та BIIКAllдDEМO: 

Pa:ud. IІІІРОДМD'l' ДOl'DaoJl1l' 3ІІ3ІlачеllОrD ДОМВОРУ У IІОВIn peдruadi: , 
.1. OpCl~eЦlo 3Іідцо :І рlwclDШМ ВРОВ8РСloкоl .dClolCDi pllдll КlIiDСlolШt О6АаСІі аід 26 АааlR 2007 роll)' 
N8 396-24-05 'I'D Нl774-38-D5 аlд 26 'lеРВIIR 2008 року .npo nPlШIUlerDIЯ npаа8 КОРШ:lуаllJlllЯ 
3cмe.v.tu1lU1 дlAmIICIIМII, lІaдDlDШ D DpеlЩУ зеuCAlolПrx дIAnIlOK, IlaдlUlІШ У nac:тinlle КОР"C'l)'llIlJПШ 
3CМlWtllol .. іЮI ІIQДIШIІЯ дозвоАіа 110 D.rroТDDАСIIIШ тcxsdЧllоі дoкyмearтauli по афОРUAellll1D арааа 
кapncryalllDUl :ша:еАІоІDIlUI дlAmucaaпl IDРIIдJIЧlIIUI і фі3llЧІІІUl особ.... та Вllесе'ОIR зміІl до рішеl" 
BpoDapcwcat міClolCDІ PIIдI" IIQДI1E, а OpClfДIIP npllnUac D орerщу терміІlО.І ІІа 5 (пи..1 років 3СМCAlol&у 
дIAnnкy' ІІАОІЩ:ІО 0,0361 1'8, за РIlX)'lIОК 3D1e.vo міClolCDІ PIIдII, ІІ/ІІІ розuUщ:IПIR "1U'II3111&y - зе.w 
кallep_IOI'O DІUCOРІІCТIIJІІШ. 30 QДpесоlO: ХІІІаа.... оliAaст.. місто _,оаарв, по I&уAlщl ЧIlllAClDa а 
,.lонl О&'І:Іноl дорonl (IІІІдІІАі - зеUeAlollа дlARIlКO). 

• Кluuac:rpODldt номср 3CMeAIolloI дiARtnal a:l 10&0000000:05&:000:1 •• ; 

І 

Pa:rдIA 10&'СКТ ОР811А111 3D3l1аЧClIОI'O ДOI'ODOP), У IIОВIn peдaкult: 
• .Іа ... ка з--а"'IОIO ПADUUlIо О 0361 1'8 •• ; • 2. В ОРСІЩУ псредаCТItCII зс .. еАІоllа - •• 1 - -- , 

_І поl дlARlUClI 110 пеРША 6удIDlIIЩI'Dl1 3аідцо ВІІ'І'ІІІ'У 3 ТСХІdЧllоі 
.5. НОРМIІ'І'ІIDlIIa rpDШова OwlIКD :se~ldl' зеattWollоІ дl.vu11Cl1 ВрооаРCIoICDI'О .uc:a.КOI'O a!ддi.w 

ADкyuClmщJI про IIОРМОТlIDII)' rpОШОD)' .... 04~/13-3/949 C'I'DIIDDII'I1t 3 887,00 (трll "І'ІІCR'I Dicluccrr 
:acмIWtlDrx ресурclа від 04.07.2008 року І'" , . . о 
Dld&uu:cнт сім ) rpll8CIIII оо кonlRosc. :І ді!.т 3дDчі 06'ckra D eкcnA.YrrraadJo заідІlО DlnЯry 3 

HapMlmlDlla rpОШОDа ОШІІка :lе"САІоІlоі дlAнll: .зС~IQІ цlAmaкil ВрОВВРCltlCDМ .uca.кol'O аlдАіАу 
'І'І:ХІdЧllol MqtUclrnudI про lIopМlmIBIIY rpNОШ~!ЗО/1~:/83~:'muіОDII'I1t 19 435,00 WlDWnIIUUUlТlo ТlIСІІЧ 
:aCМlWtlnIX pccypclв аlд 16.05.2008 року. .....'r " .. ' \ ' . 
чanrpllC'I'D .... 1 .......... п'nn.' rpllDel ... ОО копInОIСо;' '-.:.: ' .,. ............ - r • і • і . 
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.. 'ІІООИЙ 311:"II:Т під IIitIPDUIIOllllt1 
Yllnlll! Гi/llIIIIC мІС'И1Ь бtJl.IТОСryп~ .. о - - о о - _' о" о 
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l
· '11~ ~"tI~ ~'P.';: «';~·~.ir1; 

І' t\ ~ rf~,..,«~~':.~.t"A 
f:J~V YI~pAIHA ~~~.'·;i.:I' UKRAINE {~~.-11t{ ~, 

t\~ О 11.6 ' .. '\\ДоговІР ,..іі' ~ , \ '''4~'} ПРО ВНЕСВІПІИ змів дО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМАІ ~r",~,! 
,~ n~t восвlд.евоro 05.09.2007 pOКJ:aa р.1(11607 врвватввм вотарlусом :. 

V Вроварс.коro 8lc.lCoro вотарlaAloвоro oapyr)' Вавр в.м. ,': 

~\~ МІС'І'СІ Вра •• ра КRl8aLICDI o&A8c:тL 
ДDulUl'l'lo .anapтora 611l1an даІ тва .... aoaLMora ра.,.. 

ОРВНдОд,\ВЕЦЬ: BPOВAPCЬ~ МІсьКА РАдА квlВськоl ОВМСТІ IОРIUUIЧІІ. адреса: 
ІІовроа.ра, DУА.Г8l'8ріпа, 15, іАеamфiuцilbаsй КОА 26376375, (cuiдoUПIа ара державну peєc:rp8llїlO 
lDJИIIOI'IDаі асоби серil АОО Nl094185, BIUlllНe державНІІ" peєc:rpaтapa.. вmcaпввчаnl кaкiтe'ry 
Вравврс:ькаі Jdcwші Paдll КldBCLKai а6Аасті В.О.К)'3неааВIIК. дата араВeдeнllR державна! peєc:rpaaii 
08.04.2002 раку помер 3ІШІIСУ пра державну реєстраціlO 13551200000002270). в асабі AJШPЄЄВА 
ВАСИАЯ ОЛЕКСАНдРОВИЧА. JПCIІЙ діє па підставі довіренасті, пасвідосенаі 11.07.2001 раку за р.НІ 
1230 н.м.Вв:шр apnвaтmlК потаріуса.. ВpaBapCLxara UЇcwcara IlотаріllAloпаnl акрУІТ. JUClIЙ діє ІІа 
1dACrUi СТ. 42 381CDнy Yкpвiнsl "Пра IDQnе caмaBpR.ЦYD8lU1R в УкрвilП". 3 aднara баку. та 

OPEКlIAP: ТOВAl'ВCТВO 3 ОВIIВJКEJIОЮ ВIДПОВIДAAЬВlСТЮ "ТОPrМАIIЩЕИТР". 
іАевmфbuudОНUn КОА 34544406. JOplWI'IRa асаба за 381ШПaдllllC11lаu YкpвilOI. IОрIUDlЧJlQ, IІдресв: 
02081, м.КJdD. В)'А.ЗдаА6унівСLка. буд.7·а. (с:відаUПIа ара державну peєc:rp8llїlO IОрlUUlЧllа! асобп серА 
АОl Н. 099761, Bnд,lUle дepaaIIНDМ ресстратарам д.РНlIПloКOі рааанноі державнаі IIдNiнiCIpвцii У 
IIoКncвi CВJrteВКa С.М •• дата аравeдeниR державнаі peєc:rpвцjl 10.08,2006 раку. но .. ер 3lUJПсу ара 
ДeP8IIUIJI)' peccтp8QЇlO 1065 102 0000 007294). в особі Дlrpexrapa ВОСЕНКА АН.аРІЯ 
ОАЕКСАНдРОВИЧА. IW) мeuaau: за адресОІО: КlIiвc:wca а6А8С'11о .... Мnpанївкв. вуAJ\еніпа. буДо88. КD.34, 
IIICПD діє па ПіАСТВВі cnnyry ТОВ .. ТОРГМАШЦЕНТР". зареєc:rpаввнаra дер888НПМ реЄеІратара .. 
ДарlllЩlolEOі рааанваї дерсввнаі IIдIIiнiCIpвцjl у м.Кllсві СIІІІТеНІШ С.М. 10.08.2006 раІС)' за НІ 1 065 102 
0000 007294. '3 дp~ баку. раак illeRаввні старон1l . 

noneреа....ь .. o:lнaiirмureнf нотарІуеам Ь :llR&UIItНUМU IIUМ......... а"а.ржання .ІІICWC а 
нeofi'daнaм itIUI 8fUННoc:тI ~ 8IIIIOCJIНNa нeo6daнщt 06c:нza.t& "aafIuoнIIi' aIacJamнoc:mI, 
lIIНIIdI:nUO ~ :lНАЧIIННR іС811Ї.1С alf1 та :IZfc1нo :І ".нам ,,1IIUtfIIUI1III8ННIUI, SUfII IIDCIIHfarruo 
.flruнdc1ae нашfii ону,"",ШНff1 "aт.IUC JllCllCнulCfo "L'" ІІJIIIOочuнg. ІС8J1!11C1ЧUO аm. 651l{aofn.НD20 
кос1еlCCJl УIСрСІі'на rra& yмoalllМU JlllНІ&&UI 1І1СІІІШен". НIUШ IІрааDЧUН1l, .RICUМI& rll!реа&'IІЧIrН. 
oIUIWIIШIfa".. :aмfнa а".оаРIl, 11 _:U1Cg :а IamomнafO :aмfнofO _crnaaaн 

авас .. а :aМbnI 

1. /JIj дarauapy apeндu 3euAЇ. паcвiдчeнara Бuпр Н.М. прпваТНI... натаріусак Браварсwcаra 
lliс:иаra ватарі8Aloвам акрУІ')' 05.09.2007 раку 3в р.НІ 1607 та DIIXAIIДIIQIIJ: 

Pa~ .арадМе'1' ДDraDap)'ll 383IIaoceнara дoraoapy У вавїО peдВXllii:' '. 

01.Ор~:підна 3 рiшeвНln& BpaBBpc:wcai .DСІоІСОЇ Ради КniвcwШі а6А8сті від 26 AППНR 2007 
року N8 396-24-05 та Нl714-З8-О5 від 26 черВIIR 2008 раку ..пра арПl1UllCННН ~ IШрJtCIYII8IIВII 
зeare.waaar діА""""'П. вв,. ..... аревцу 3eIIeAIOIDIX діА8вак. І .... внн у паcziORе IШрJtCIYII8IIВII 
3е&ІеАNШі дiARнкп lIfUUIIIIIII ДCJ3llaAiв на вnroтollACНllR '1'еХІІіоашІ ДaXYUeII'I'IIQi па афар~ пр ... 
вpisc:r,yвaнвa ~ ДiAImannI 1ОрJWIЧIDDI і фi3п'ua1U ас:а6ам та IIJICCeНIIR 3Uiн. до piIIIeНL 
8р •• рClolCOl llic:wcai pВдll" IUWIE. а ОрендаР npnaмac • apeIrAY -терміна .. аа 5 (nkno) pa~ 3CUeAIoНY 
ДіАаКУ lІАОЩІ!Іа о 0674 ra, за рвкувак 3eueA1o cW.c:wcarac:naдapcwcora арU3ПВЧеннв рімв. lWI 
)103М ':uWwI' кoмepQiOвara BнxapnC'I'IUIIUI. 3в 1IдPCCD1O: КUiВCWIa ~. uic:ro 
в;;= =~ап .ep~ ~~ ОAiмпUtCloКНЙ. 3 НІІХ 0.0095 ra - 3eUAi a6uelКellOra 8IucaPllc:r8ННII 
- ЇВ8евернва мер.:. каll}'llilalldй (1I8IUL'i - зeucA1011В .дiARPкa). • 

КIUUU:SP:~ зeaaw.ваІ дiAIuacп 32 10БDDDDDDD:053:0002.8: • 

Ра:uш. _&'сlL'l' оре ... звзваoreнaro дora.apy у навій peдuadf: 

2 В О -_ ....... - .... ..:..... 3111'8А1оВаlO'ПAOWeIO 0.0674 ra.oї 
о. р~п~~________ • 

- дiAmUCП на перIQA 6удbїнIщ'nIВ 3Іідва виnay 3 orexнi'lПai 
05. Нармamвиа rpопшва аЦЬаСа 3eUeAIoII01 • ueAIoНOi., P/N!JOШ Бравврcwcora мicwшra ВіДДіАУ 

дОlt)'IIeIrnщiI пра парuarmнвy rpашаD}' N а=/I:':.3/948 i:.rPН~ 19615.00 (дeв\rrнruuurn. mс:нч 
3eaIeAwшx ресурсів від 04.01.2008 раку • .~. ',,: ',.' .О' 
1uien:aт п~) rpнвeRlo ОО кааіОак. '·оо ~Jra.f'~ • elCCllAyaтвпiJa :niднa 8Irrнry 3 

Нapмamнua rpaшова aцjвкa 3еМСАІоІШі ~ 3 ~"ш...іl Брав.рcwcara IIЇcwcora oillд!Ay 
'l'eXвitarai дaкyuell1'lUlil пра иарМВ11I11НУ rpопш~/а=829 _a~ 98 076,00 (дев'Jaшcra вісім 111С11Ч 
3eIIe.v.шac ресурсів від 16.05.2008 Ро&)' NI 04- '., .: '. ; :J 
c:bcд.earr UIim.) rpnвau. оо копіАак.8; '\letl:.·· •• 
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JV~'~/ УКРАjНАlзі~JКRдINЕ 
з'~ а· t ПРО ВВЕСЕIПUI ЗМІВ ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМАІ 
~ \ D~ ... e.oro 05.09.2007 року за Р.НІ 1604 арв.атввм вотарl"сом Bpo.apc.xoro 
P·~' Q~ _ia •• oro BoтaplAAloBoro окр,..,. Вовр Н.М. 

\ Мlс:та ВраD_РИ КаIDС.1СО1 aliAaC'l'L 
~ ДиllдlUlТlt .eтaoporon AII1IВR двІ ТDcll'llaac.Mara раку. 

оРЕНдОдАВЕЦЬ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА квlвськоl oВAACТJ ЮРlUll1'lRа вдреса: 
м.&равlРП, DYA.farapfнa, 15, іАекmфiкauiRmrR код 26376375, (cвiдoЦl1lo про дер_ну peєc:rp1Ulila 
IIIPЦlUl'lllDI !JСО6п серП ЛОО н.о9_4185, ~ltД8Пе дер ... "".. peEC'l'pll'l'DpDМ ВllКОlІ8ІІЧОro комітету 
&роІІрcwші міc:uoі paдn КпіDСWCОI обo\ВC'l1 В.О.КузпецаDIIІІ, дата ПРОDCДl:IUUI дер .... Оі peEc:rp1lllii 
08.04.2002 роа)' вомер 31Ш1SСУ про державну реєс:трвшlO 13551200000 002270), в особі АНдРЄЄВА 
ВАСИАЯ ОЛЕКСАНдРОВИЧА, R1ША діЄ .а niдCТ8Di ДОDірепоm, посвідченоі 11.07.2007 раку 38 р.Но 
1230 н.м.вlI3UP прllDRТВIDI .arapiyca.. Вроаврськоro мicькaro IIOТВpillAltROro акруІ)', JI1CIIЙ діЄ ва 
aiACrUI cr. 42 ЗIUCOВУ Ухраінп "Про місцеве самОВрА0ЦУ88111111 в Ухрвіні", 3 одяоro боку, та 

OPEНдlU': ТОВАРИСТВО З ОВ1IrIEJКEIIою ВIДПОВIДAAЬВlСТЮ .. ТОPrМAПlЦВВТP", 
I=mtФiAцlfhmtI код 34544406, IОрЦДІrnr8 особа 38 3IUC011oдaвcтвO.. УкрІІЇНІІ, IOpl(ДlJ'llla вдреса: 
02081, м.Кnїв, вуА.3даА6увівсІ.ка, 6уд.7-8, (cвUuJЦI1IO пра дер ... ну peєc:тpвцila lOpuдn'llloi аса6и сері 
АОl НІ 099761, lIIJДIUIe дepиcamnnc peЄC'lpВТOpo" ДаРШIЦloкоі раАо •• оі дер8ВDпоі 1IдМiнic:rp1lllii У 
м.КDEВi,CвRreвкa С.М., дата провeдeIUUI дep1IUUI8oi peЄC'lpIlllii 10.08.2006 раку, .о .. ер 3ВIDICY про 
AIJI888IIY peЄC'lpaцbo 1065102 0000 007294). в особі дпреanvра ВОСЕНКА АНДРІЯ 
ОАЕКCAНnPOВИЧА,IЩJ .. ешкає 38 адресою: квiвcысв ОШС'По, ... Мпровівка, вуА.Аеніиа, 6уд.88,IС8.34, 
ІІІІІЙ діє ва nIДC:ТaВi Cтa1YlY ТОВ. ТОРГМАПІЦЕНТР'. звреЄC'lpОВВВОro дер"'lDIII реєСІРВТОРО" 
д.p1lllцaollOi РIlЙ~ дep8ВIUIoi aдadвic:rpaцii У ... Каlєві СIUn'eJIIШ С.М. 10.08.2006 року 38 но 1 065 102 
0000 007294, 3 .цpJrOro боку, р830" illeновввї crapoнn 

nа,..".ан..о, aнcdiaмlunci Hamapfyc:aм Ь :ІІCZ1C111ЬНШШ awкoммu, ааileJDfCClf'..У...я .АICWC е 
... &idaнaA& _ 8IfUtНOCтi n.Pfl8CNUН!1, aanac1fнllCи ~ o&'c:8uaAI guafm.нai c1IcIaamнacml. 
rI08IdCnUa ~ SНfIIC8ННA са. iJUi rIUI .ана :11 8_ним allll88Wlllll8НН .Аа naaнfcnua 
IIfjIllНlliae нашfii 8НJ1mpfшнfli aMi.RIC JIIUICНIlIda " ..... n'paaawнy, aJl!llCl'CllClo ст. 65J Циа_н .. 
аа..а:" . YI'fItCIЇНU nua JIМOIICUШ JНlНfIшr tpfIIIJНH" НІІАШ ""-CNUН!l, .RКUAШ 118.,.а611'С8Н11 
......... fc:nu. udнu а .... О.P!l. 11 :118~1CJI :11 fcmаmнаю 3otCfнaJO a6'c:rruanиt 

аВОСIІІІІО :. ..... 

1. /JSJ .JU)I'OВapy aPeНДaJ 3е11Аі, nac:вiдченаro BuRp Н.М. приватнп.. ватаріусо.. Вроварськоra 
llicwшro BaтapilWollora ОКРУІ')' 05.09.2007 року 38 р.НІ 1604 та 1ІІІІСАВД8ЄІІО: 

hlld& lIIIpu.eт _паа".. 383ВВченоro дoroBOPY у .овій редвхціі: ... , 

11. Opeвдivulвeцr. 31"іро 3 pilueJlвRм Вроварськаі мic:wcoi PIWI Кuiвc:wcai c;m.w:тt від 26 АППІІІІ 2007 
PIIILY но 396-2\-05 Na77~38-05 від 26 чер ... 2008 ро.ку .пра npllПllИeIUUI ~ карпCТ)'IIIUIIIR 
3CIIшнraa& дiAlaac:8мiІ, нaURRR в арев.цу 3eIIeAIdIIIX ~к, BIIд8IIIUI У паcrШве кapnayв8IUUI 
3ІІІеАІ.Каі AiAsaaш, IIIUUIIDUI ДО380AiJI .а BНI'O'I'01JAe8II -raшuаі дorc:yмeкraцil па Офар~ ~aвa 

• ~ 3e11eAЬ1IIDID дїARRICaIIП юрJWI'IIUDI і фi3n'aIШI оса6ам та ввесе:-- 3IIIR до рUllelllo 
вpl!88pcыloї lІіСІОІСОі PIWl" 1ІВАК. 8 орендар RpldbI8Є • арев.цу 'ЖеР_а .. на 5 (пат.) pa~ .:JeJ.Ie/IWIY 
ДІАІаІаУ ~ 0.0388 n, 38 PIIX)'IIDIC 3емеАЬ c:iAьcWШtDсаодврcькaro npR3Начeшar рlAllll, ДAR 
JIC!IМinaВa aW1p1lЄllC1'll8 ТOPriВAi та пaбyraвaro оБСАyroву&8IUUI - 3еІІАі lCOIIepцifbrara В1UCOPП:raв-, :
Qpccaao: КвJacь_ аIiAaC'l'., МІСТа Вро •• р., на 'І'.рнтарli П .opl"ll ".pnAУ O.aIIadJIc._u (IUWW-
.--.. АЇАІааІа). 

Квluu:rpDВIIA ROмер 3емеАЬ.оі ДіАІаааІ 32 10&0000000:053:0003..; 
\ 

IIo~ IlClli'clLТ apolUUP 38:іначеноro дaroB~ У _ій pcwuadi: 

.2, в ,,--_. ..: ___ 38J'11A1011Oю ~ 0,038' ".І; 
-~ IIep~ 3CМeAJo1lВ -"""""'7 І ..' 

.' • еріод -дiввnJrnla 3I'iДJrO впnuy 3 "reXВi'lllai 
.S·lIopмвnu.нa rpОШОВ8 oцbnca 31WCA1011аі дiAInnCП .а.а .. z, Б __ МЇCIoXOro віддіАу 
~ цjнкy зeмeAW10і дiNuaal pOb.p,,-,w 
3асе-чmx пр~_ нapмe:mвнy rpашавz.. 040 3/13 3/947 c:raпoвUDo 11 292;00 (aдmremwno ТlICR'I .u:n 

РесурlOUl від 04.07.2008 раку .,. - - . -"ocro _) 1PIUIIIi ОО каnillaх. • . Ііі. 06'amL а еІЕСІІА)'8ТІІІІЇКІ 3I'Uur0 Blmay 3 
. ИOS1Ultnanra 11І0ШОD8 оцівва 311111!А1о1Ші ~ 3 ~_~-" ДjAВmCR BpaвapClolCDJ'O lIiC:ЬКarO віддіАу 

'I'raвi'lllai ДOICYIIeВraЦiI пра ROpllВ'l1l8ll)' rpашову aФRXY 3_ . 56 459 ОО (a~дeCIIТ шicno 'ІПCn 
--- ресурсів аlд 16.05.2008 року Na 04-3/13~/831 craвallU1'lo· . ' 
~ аидecll'l' де8Иt.) I1Іl1DeJIIo ОО кааіАах.1 
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"OJrp1l'Y киr.сьJШf' oМacrni ~ ЖD8mНR 2007 porcy .. а р.н. 1800 

1IIC'rO, Вро_.р. КвlвCloаl О_С'І'І. 
ДвUlUl'l'. дP7Nro AIIJIВ. _І 'l'ВСІІ'ІI -oa.on poq:. 

Ми, що КИ2lC'lе підПИСВАися, кадВАі Сторони: ВРОВАРСЬКА 1IIIICItКA РАДА 
. JDdВcькol ОВААСТІ IОРllД1lЧllа lІДРеса: м.Бровари, &уА.Г8raріиа, 15, ідеитафЬащіАвиА 
,.!ША 26376375, (cвїдoцrвo про дel»lCВВву peєcтp~ ЮРид1l'lИOі особи сері АОО NII094185, 

.• ' lIIfДIIIIe дер"ВIUDI реєстратором BВКD=Kro XOIl1~ БроваРCloКDr місЬкої рвди КвівClolШі 
~ В.О.Кузнецовим, дата .пров дер8ВВиоі реєстрації 08.Р4.2002 рОК)' камер 

'. wшcy про дер88ВВУ peєcтpaцuo 1 355 120 0000 002270), в особі АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ 
ОАЕКСАНДРОВИЧА, ЯХНА діє иа підставі довіреності, посвlдченоі 11.07.2007 року _ p.Na 
1230 Н.М.Базир првваТВИІІ котаріусом БроварCloКDro міс:ькаro иaraрівАьиоro oxpyry, ІПСВЙ 
,. ва підс:т.аві ст. 42 Зuoву Україин "Про місцеве caмoBpв.цyвaIUUI в Украіні", з одиієі 
-аиита' о о' ···r J.- . .!..... IIa'IIrR'I'IlI8 

'avВAPВCТВO З 0-іа еноІО вrдпoвrдAAыIIтlo Ift1iJiiil!ilP., ідеитифixaцUbudt 
ІША 35167385, IОРllДИ'Пlа особа за зuoкодавством Ухраіии, ЮРИДJrlllа lІДРеса: 02140, 
ILКнів, ВУА.ГрIlПlX8., БУДо3-а (свідоцтво про дepZaвВY реєстрацію ЮРИДll'lllоІ особи серії 
АОl N8 10r.1~видаие дер.авиим реєстратором Жураівською Т.О. ДаРIUЩloIШIО 
раАовиоlO У міCfrКиєві дepzaвKOIO адміністрацієІО, вомер .. апису ЄДР JDРIІДІі'иах осіб 
'1'1. фізIl'UUDС/Ос;16-пїдприащіР 1065 102 0000 009474, дата проведеииа дepzaвKoi 
реєстраціі 310tЯiо2007 року), в особі директора Товариства МЩИКА Ф!4дОРА 
ФЕДОРОВИЧА, "ідеитифixaцUbudt _омер 2240903652; зареєстроваиоro за адресою: 
... Каїв, ВУА. МWoтeиxo, хв.17-в, ХВо126, J1XI&A діє ІЩ ~iД~i Cтa'JYI'Y ТОВ .Тр_отри., 
.роєстроваиоro дерzaвИJUI реєстратором Жураівс~1О ТоО. ДаРIUЩloХОЮ раАо_ою У 

... Adcтi .~!Вi AepzaвKOIO вДміиістрщїєю 31:0~:Sl007 рокі вомер запису 
106S'1.0200f1~009474, з дpyroi СТОРОRII, .: '., 
., ".,....... . 

no,..еан.а 03НIIfiaМII8Нf нoma.pfyeaм ь з~...........u. ~.A _ 

• ~~ C1nR lIUICНOCmf ""IІ8OЧUНY •• ~ ~ 06c:lucмc pefnwcoi 
,І • r ~I' \ .0 • noeнfc:rruo yc:efВcмuuofOllК з.,..енн. ~ аІl1 .... 8lihUJ з efnWCrIAC 
aQIIe~ JUC8 noeнfcrruo etano.tacu: нашfl1 .НlIf'I!Ji~11 .мi.8UC JII&8aН1UCf8 1IfI02O 

IIJICI8OЧUНУ.1C8JIlPOЧ1ІСЬ cm. 651. zrr.aefla.,.". rcoilelct:g '''''''_ .... po8llAll&l'aнlfIUI 
• ~ НIL'III& .II8D'111Н!1, .8UCUМ. ReJlеa6atanua.мщfCllШlfamь мdнa а.а.ОI'!l. у 
... .... ... . .' а-ІСУ 3 fI:rrIorrUIDlO """'10 o6cma8uк : . . 

·~."I:' . 
..0."0 qdInL' 

1. /JJ) доroвору ореидв зеМАЇ, посвfдченoro Базир Н .. М. прІІІІаТIIIDI иaraріусом 
BpDllapCloКDro міСІоІШro вотаріаАьвоro oxpyry КRiвСЬ1Ші o~ 03 8DВТIIII 2007 pOICJ' -
р.н. 1800 та ВИIWIДaEIIо: ., . . 
'.. '~.'I"I'IO 1 po~l4y .реРе'&" дoro,oP:l:" зазиа"lеilоra дом.ору у ТВJdA P~: 
о' _OpeJrДoдaвeць зriдкo "з рішeивsn«И Броварської міської' рв-. ~СЬ1ШІ 06Аасті ВІД 20 
8ересн. 2007 рОК)' на 452-27-05 та на 774-380051Рд 26 ~BiIR 2008 pOltJ' ~po ~ 
ар .... хориC'lYВRИlUl3811ОАЬ'І'О"і діАенхемв, ВRД8!1Н11 в op~ з~ -:::~ в д!'''в.!! 
у 110-=-- • діasgrки Jf8 Jt8!1Н11 ~0Aiв на ВІІ1"О'І'ОВА-:--- 'І'ОХІІ1'ІИ~1 •• -- хориc:ryиamur З8llOAloRо& ,? еАі.НВМИ діAlgrрми IOp~ і 
~ 110 офорllAeRИlO ~ .. ..,. ~РИС'1'У881111К.аell - місьісрі р~:И8pIIJ:,' а Орещар 
"-'ІНИІІ осо6ам та виеceRВR ЗІІ1ІІ рр рuпellJo БроваРСЬКОl . о ПАОІЦОІО 2,0000 1'8, _ 

~ В орендУ терміном ка 1,9 (ДeC:RТЬ) poJOВ ~~ них 02261 1'8 - зеІІАі 
,--".ОК 3ell0AJ0 сіАьсьхоroсподарClo1Ш1'D· призиа"leRIIR - Р ' __ ~_..:'; .. А. роaмfщeння 
06 .. -. . bDКeН ІІНА xopsrдop мер .. 1Ш-z-, -
1ІНРО& 01'0 вихориCТ8JIIIИ - • ер Bom 110 .,.AiПd кр_ва_1'О • раАои 
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, .• ~ ~ ~I ПРО BВECEНIUI ЗМІВ ДО,Договору ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

~ ~ ~ noсві~чеН020 Бasuр н.м. _ npивaтHUМ HomapiYCD.Itt БроваРСЬJCDlО AIЇCbrcoгD 
d-' ~ нотаpltlЛbН020 округу КиІвсьrcoї області 25 грудня 2007 potcy за р.НІ 2561 

МІС'І'О Вровар. КвШа.коі o&A8cтL 
П'нтоrо аера_ двІ 'І'ва .. 1 Boa.MOI"O року. 

.. \' ~~ 
-r ~t;3 

Ми, шо нржче піДПllсаАllСЯ, надаАі СТОРОНІІ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА XJdвcЬKol 
оllAACТllОр1tД1lЧltВ lUlPecв: к.БроваРII, ВУА. Гвrврinа, 15, ідСНnlфікаціRJПIR код 26376375 (CBЇдOImIO 
ара ~ПУ реєcrpацію IОРIWlчноі особо серії АОО Nt094185, BllДlUle дер"'''"м p~єcrp8ТOpa" 
I111D1118ЧОrO JШIIiтcny Броварськоі міськоі P8дJ1 КиїВCloXOі оБАВСТі В.О. К)'3пеЦОВIW, дата nPОВедеНJUr 
АСРВВnoі peccrpllldI 08.04.2002 року покер 3ВПnСУ про дep1lCВВ"Y реєстрацію 1 355 1200000 002270) 
.оса6і САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА, іде1lТlІФixвlUlbnlR ІІОКСР 2836822275, зареєcrpОВ8ІІ0ro ~ 
IдРcana: к.Бровврп, &уА. МвlucOBCЬКOro, буд.59, якнR діє ІІа mдcraai СТ. 42 ЗВКОІ'У Yкpвin11 -Про 
МiC:QeВe свмовряцуІІ8ППЯ В YкpвJнi", 3 однієї CТOPOНlI та 

ТOIlAfВCТВO З OBМВJКВВOIO вrдпОВrдAAЬmстlO .-итАОПОВУТ-КОМПAEК'1'lo, 
iAeвmфlкВldAнnЙ код 34290844, ЮРSWlчна особа 3В законодавством УкраіНll, ЮРІWІчна lUlPecв: 
02156, к.КпiD, DУА.БраТПСАавська, буд.14б, (свідоцтво про держаВ1'У реєстраці» »РllдІlчноі особll 
серП АОО Nl066625, 8nдaнe державник реєстраторок Н.С.Ганжа Деснянськоі раАонноі У місті 
Кваі Дep8IUI.оі aдuiвicтpaцit, дата проведення дер.ввноі реєстрації 30.06.2006 року, но .. ер 
аlIDDСУаро державну реєстрвцЬо 1 066 102 0000 003717), в особі дupeктopa БОСЕНКА АНдРІЯ 
ОЛЕКСАНдРОВИЧА, шо зареЄСТР08анпй за адресош: КsIЇВCЬКВ оБА8СТЬ, ... Мllpонівка, ПУА.Аенiuа, 
6уд.ВВ, ... 34, JUWЙ діє .а підставі статуту (вова редаrщiя) ТОВ .ЖИТАОПОБУТ-КОМПАЕКТ. 
JlpeccтpoB!IIIId\ !,.9.12.2007 року нокер зanrlсУ 10661050004003717 деР8авНІI .. реєстраторо .. 
КаВОВО.8 Л.Б. дe:шu.ськоі рaR01lИоі У місті Києві ДеР88Вноі aдкiнicтpaцit, 3 дpyroi СТОРОЮІ, 

no....tн8oCl aнaiiUUI8Н' HOma.pfJICCIМ Ь :llIIIIIIIЬHUМ" auмcncucu, аоiJeржaннR.IIICWC с 
lI8D6'daНUМ _ 1CIUCНOCт! npa.IID'CIIНlI, .CIIIOC1fнJtcu н.eo6'dc1нr.&м 06c:lиaм ,,"аfmoмаі l1Ic:IiJamнoc:mI, 

lI08Idemra ~НN1& :llJUIIU!ННR еаоіх C1fIi та:Rlaма :11 аfmoнам .CIIUНI&UI8II8НI JUCa nooнlcrrua 
8flnaaf_ НCII&&Ui .НJPnlIfшнfl1 .М'.АІС gocacнulda UItII2D npaaolCl&Н., керJlНlЧl&СЬ сm. &5І ЦHOfnьнaza 

аНав Yкpaiнu та paallМfl ранfшfl ~ нcuш npaaDICI&Н., аlСІ&МІ& ncраа6l1tC8Н11 
.мaм:nu.ш ..... :sмfнu а ... ор., • _ulCJI :11 шmamнafO :мcfнDfO o6c:maaruc 

в_осама :ІІІ'" 

1. IIIJ дoro80py оревдп зеКАЇ посвідченoro БIІ3Ир Н.М. прllDlmDIII нотаріусом 
Вpaввpcr.xaro кicwшro .oтapi8AЬНO~ oкpyry КnillCIoКOi 06Aacn 2S rpyДJIR 2007 рОIІУ 38 р.НІ 256~ 
та ....... ..,ЕМО:. . 

C'l'8'n'1O 1 РО:ІА1A7 .. прад_.'І' AOI'ODOPY" 3UHB'IeHoro AOroBOPY У такіЙ pe~: 
,.Op1lWJ1UIIIёIuo 3rїд11O 3 рішеllllЯlll1 Броварc:ьrcot кiCloКOI радц Кпівськоl o6Aac:n IQД 29 AIICТOJlIIд& 

2007 раку NI 540-29-05 та Ne 774-38-05 від 26 черВDR 2008 рОIІУ "Про прппnвeanur. ПJ?вва 
8DJI1ICIyD.... 3е11еAloВlIІІІІ дiAIDaaIюr. вlUUIJIНЯ D ореп.цу зеllCAЬНllX дiARнo~ BIIдIIВНR упорійне 
~.... 3CЇaw.вoi ДiAIUUDi, 'ВIUUIRIIR дозвОАЇВ на Bnroтo~. техНІ'ІІІоі дo~ по 
а ....... ··:-- - __ a~ ____ ' дiAaavaкn шрllДll'lНlDll фi:mчвmr особам та BHeceIIIUI 
-..-..аа прввв JШpВC'IJ1IIiВВR 3~- - мін 10 .... , 

_ ДР рішаа. Бровврc:wtoі міCloXOі plUOl HIUUlЄ, а Орендвр ПРIIЙІІВЄ в ореп.цу тер О .. на _СІІ1'Іо, 
pDJdв :l1ІІеАІ.Ву ~ ПАО=ІО' 0,&000 na :ІІІІ plIXJ'IIOIC S.MU. cIAloC.XOl'Ocaoдapc.xol'O 
..... p.C'h11в8 _ 6ua 1'181 нacuoїalB_, S ІІІІХ 0,0051 1'1І - :ІІСМАІ o&.uceBOI'O BHXOPBCТIUI_ 
..... _!!. 'І'ОР, _-, t,' ..... -=-_,_-=_ '1'1І o&CAJ'Z'DDJ'IIIIВВn ТОРI"ШCAltuо-

р- .рвдор _ер..-. SB аву. - "І- , и~_ ~. 
a,1cвo1'O UII'I'PJ' _ _114І вa_.pldiuol'O ВUllDрвCТВU811 - адресою. ___ СЬКВ , МІСТО 

~=~Ч:;~_-::::~Do 15:00:063:032&; І' ' ' 
С'І'8'1"1'1О & ро".IА- o&'c&'l' ор ....... 3В3В8ченоl'O ДOI'OBOPY У такій P~ • _-,_ 

-.... 'І" ІІВ іод 6yдiDНl1ЦrD8 :mдRO Blrnuy :І ~ЧІІОI 
Иарlllmlвнa IрОШОВВ оцЬаса зекеАЬВоі ДiAInaCD ПСІ! ДjARmaI БРОD8РCloКOro ШCloXOro віддіАу 
~ ПР~ вopкaтnaвy IрОШОІІУ .... oцiвкy04-3/1~~/~1 cтaнoвmь 138 031,00 (сто -rpцдwm. вісім 

ресурСІВ від 30.07.2008 року '~II , 
'nIcRчa 1'p1lДМn. одВУ) IpIlВНlD ОО копUtох. :ІА8'1і a6'єxra в ClCCllAyвтaaiJO :lПдuо ilfl'RЇy 3 
~ Ірошовв ordвкв 3811CWo11Ot .ДiМaaaJ з,1Uml зс .. еАЬПоі ДiAInnCn Бровврськоro мicькoro ::;:''IIIOt ~ про иop .. вmввy lpowo·YNe°=/13_3/1023 становlmo 690 '156,00 (шіcrcoт 
, 3eUeAьвпx ресурсів від 30.07.2008 раху . . --1:1'0 "nI&:II'I сто пидearr wic1'ь) IpllDeRЬ ОО кanШок. _..:.. вкціІ' _ а:РІ8чenoro АDІ'ОВОРУ У ТIUUU ред • 

C'&'8'I'ТID 8 po:rдlq "С'І'рО8 дIIДDI'OB01"I 3 3 '-'111 lIiДPUCanВR ШoDro ДoroBopy. ІПСАІІ 
~ДoraBip yxAlЩeВо СІрo8DК ва 10 (ДeCIrnO) ~ __ I! првво JlОНОIІАСННЯ Roro 118 IloвrlR СІрок. 
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