
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА .. 
І<ИІВськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г Про затвердження ДОГОВ . 
та договорів про внесенняОРІ~ оренди земл! І 

ЗМІН до ДОГОВОРІВ 
оренди земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного ві' . 
щодо затвердження договорів орен ДД~ЛУ ВІД 17.1~.2008 N!! 1337 
змін до договорів оренди земельних ді: зеМЛІ та ДОГОВОРІВ про внесення 
Кодексу Украіни, ч.І П.43 ст 26 n 3 но1к6, керуючись ст. 12 Земельного 

. , . пп. ст 42 Закону Укр .. "П 
місцеве самоврядування в УкраїНі"»' шни ро 

тійн .. . '" ' а також враховуючи пропозиції 
п~с 01 KO~Cll З питань. розвитку та благоустрою територій, земельних 
ВІДНОСИН, аРХІтектури, БУДІвництва та інвестицій, міська рада 

. ВИРІШИЛА: 
1. З~твердити договори оренди землі та договори про внесення змін 

до ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок: 

. 1.1 .. Договір про внесення змін ДО договору оренди земельної 
~ ВІД 17.05.2006р. Ng040633800269 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Іваницьким Миколою 

Григор~вичем, зареєстрований у книзі записів державної peectpaцiї 
ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 
15.12.2008р.; 
. 1.2. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
Д~ від 17.05.2006р. Ng040633800270 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Іваницьким Миколою 
Григоровичем, зареєстрований У книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 
15.12.2008р.; 

1.3. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 12.06.2007р. Н!!16 укладений між Броварською міською радою 
та приватним підприємцем Іваниц:ким ~~олою .григоровичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНОІ peЄCТP~II ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВИКонавчого комітету Броварськоїмісь~оїради ВІД lS.12.2008p.; ... 
. 1.4. Договір про внесення ЗМІН. до договору ОР~НДИ земелЬНОl 

дlJIJIВки від 21.05.2007р. N!!З укладений МІЖ Броварс~кою МІСЬКОЮ радою та 
ПРиватним підприємцем Губановим . СеРГІЄМ . Вячеславовичем 

, ... :.", .. ,: . 
• ,., ,;' І 

ЗАТ ,РРО.РО1І8 ~ 21J1J7p. 3 .... НI_IНDDO 





L. 

зареєстрований У книзі записів де жав .. ... . 
землі виконавчого комітету Бровар р .. ~OI реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди 

1.5. Договір про внесенн СЬК?І МІСЬКОЇ ради від 12.12.2008р.; 
ділянки від 05. 12.2005р. Н!! 04;5З;~~2і~ договору .. о~енди земельної 
міською радою та приватни . укладении МІЖ БроваРСЬКОIО 
Вячеславовичем, зареєстров .. м П1дприємце~ Губановим Сергієм 

ании у КНИЗІ заПИСІВ .. . .. 
договорів оренди землі виконавчого. державно І реєстрацll 
12.12.2008р.; КОМІтету Броварської міської ради від 

1.6. Договір про внесення з . 
ділянки від 24.07 .2006р. N!!О406ЗЗ8~~З~О удоговору .. о~еНДБИ земельної 

. кладении МІЖ роварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Бугерою А . В· .. . . НДРІЄМ lкторовичем, 
зареєстровании у КНИЗІ запИСІВ державної реєстраЦl··I· д. . . ОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
виконавчого KOM~Teтy Броварської міської ради від 12.12. 2ОО8р.; 
. 1.7 .. ДОГОВІР про внесення змін до договору оренди земельної 

д~ЛJlНки ВІД 12.05.2006р N!!О~О6ЗЗ800259. укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ paдo~ та при~атним. ПІДприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстровании у. КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 

виконавЧОГО KOM~Teтy Броварської міської ради від 12.12.2008р.; 
. 1.8 .. ДОГОВІР про внесення змін до договору оренди земельної 

д1ЛJlНКИ ВІД 12.05.2006р N!!О406ЗЗ800260 укладений між Броварською 
міською радОЮ та приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 1 З.l О.2008р.; 

1.9. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
діJIJПП(И від 2З.l1.2004р. Н!!759 укладений між Броварською міською радою 
та приватним підприємцем Арендар Анатоліем Олексійовичем, 

зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 27.11.2008р.; 

1.10. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 15.11.2007р. Н!!1745 укладений між Броварською міською 
радою та громадянином Несіним Миколою Степановичем, зареєстрований 
у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 27.11.2008р.; 

1.11. Договір про внесення змін до договору оренди земельноі 
ділянки від 07.08.2007р. N!!О407ЗЗ800105 укладений між Броварською 
міською радою та приватни~ підпр~ємцем. Беліченко .. Світлано~. 
Володимировною, зареєстровании у КН~ЗІ запиСІВ дep~aв~01 ~eЄCТP~l1 
договорів оренди землі виконавчого КОМІтету Броварсько! МІСЬКОІ ради ВІД 

27.11.2008р.; . .. 
1.12. Договір про внесення ЗМІН дО договору .. ор.енди земельНОІ 

ділянки від 04.10.2006р. N!!О406ЗЗ800З72 укладении .мІЖ Броварською 
міською радою та громадянином .. Дубовим... ЮРІЄМ. Петровичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНОІ peЄCТP~11 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

ВИу, • ту Броварської міської ради ВІД 28.11.2008р.; 
аОНавчого КОМІте 



1.13.Договір про внесення з . 
'"аНКИ від 14.02.200Sp. Н!!81 О уклад МІН до договору оренди 

ДІІ'" ений між Б земельної 
...а гроМ&ДJIнином Хаменушко ЛаРИСОIО О роварською MiChKOIO радо 
І".' •• лександр' 10 
книзІ заПИСІВ державно І реєстрації д . IBHOIO, зареєстровани" 

Б .. . ОГОВОРІВ ор И у 
комітету pOBapC~KOI МІСЬКОЇ ради від 28.11 2008 ~нди землі виконавчого 

1.14. ДОГОВІР про внесення з' . р., 
· 09 ОЗ 200 МІН ДО ДОГОВО діЛЯНКИ ВІД .. 6р. Н!!040633800085 кпа p~ о~енди земельної 

міською радою та приватним ПІ'дпр у дении МІЖ БроваРСЬКОIО 
Иємцем Щ бе' володимировичем, зареєстрований ук' . ер ак танlславом . . НИЗІ заПИСІВ дер .. 

ДогоВОРІВ оренди зеМЛІ ВИlсонавчого ко' Б жаВНОІ реєстрації 
МІТету роварс ... .. 

01.12.2008р.; ЬКОІ МІСЬКОІ ради від 

l.1S.Договір про внесення змін 
ділянки від OS.09.2007p. N!!З9 укладений ~~ж ~O:BOPY орен~и земельної 
та приватним підприємцем r р варською МІСЬКОЮ радою 

оловко Євгеном r 
зареєстрований У книзі записів державної 'оо риг~ровичем, 
землі виконавчог~ комітету Броварської MiCЬK~їe;:a~~ 6і~~~~;б~~ ~ренди 

1.16. ДОГОВІР про внесення змін до дого р., оо . . 16 1 О вору оренди земельно І 
Д1JIЯНКИ ВІД . .2007р. Н!! 1698 укладений МІ' '\11' Б . • п" роварською МІСЬКОЮ 

радою та приватним ПІдприємцем Абрамовою Ларисою П . .. . . ИЛИП1вною, 

заре~стровании у КН~ЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди 

зеМЛІ виконавчог~ КОМІТету Броварської міської ради від 02. 12.2008р.; 
. 1'.17: ДОГОВІР про внесення змін до договору оренди земельної 

ДІЛЯНКИ ВІД 12.01.200Sp. Н!!507(т) укладений між Броварською міСЬКОIО 

радою та приватним підприємцем Семененко Сергієм Івановичем .. . ' 
заре~стровании у КНИЗІ записів державної реєстрації договорів оренди 
зеМЛІ виконавЧОГО комітету Броварської міської ради від02.12.2008р.; 

1.18. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 20.07.2007р. Н!!28 укладений між Броварською міською радою 
та громадянином Задорожнім Анатолієм Андрійовичем, зареєстрований У 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 03.12.2008р.; 

1.19. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від ОЗ.08.200Sр. Н!!040533800144 укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємцем Іваніною Світланою Іванівною, 
зареєстрований у Існизі записів державної peєcтp~цiї договорів оренди землі 
ВИІсонавчоro Ісомітету Броварської міської ради ВІД 03. 12.2008р.; 

1.20. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
д~лянки від lS.02.2006p. Н!!040633800053 укладений між Бровар.ською 
МІСЬІСОІО радОІО та приватним підприємц~.м Шакун .~атерино~о АнТОНІВНОIО: 
зареєстрований у Існизі записів держаВНОІ peЄCТP~Цll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВИконавчого Ісомітету Броварської Micь~oї ради ВІД 03.12.2008р.; оо 

1.21. Договір про внесення ЗМІН дО договору .. ор.енди земелЬНОІ 
ділянки від 21.11.200Sp. N9040S33800207 укладении МІЖ БРОВ~Р.СЬКОІО 
міСЬКОIО радОIО та приватним підприємцем Орел ЛаРИСОIО МихаИЛІВНОIО, 



Єс;ornований У книзі записів державн .. 
З8ре~r . Б 01 реєстр ... 
ucоиавчоГО КОМІтету роварської міської ~Ц11 ДОГоворів оренди . 

81 1.22.Договір про внесення змі ради ВІД 05. 12.2008р.. земЛІ 
~"lfdІСИ від 21.07.2006р. N!!0406ЗЗ80;ЗЗд70 договору opeHД~ земел .. 

p.иuи. YКJIaдe .. . ЬНОІ 
.lіСЬJ(ОЮ paдo~ та пр~ватни~ піДПРиємцем Орел л:ИИ МІЖ Броварською 
зареєс;тровании у. КНИЗІ запИСІВ державної реєс ... рисою. Михайлівною, 
8IJJ(ОИВВЧОГО КОМІтету Броварської міської ТP~l1 ДОГОВОРІВ оренди землі 

1.23.Доroвір про внесення змін ради ВІД 05.12.2008р.; 
р.іJIJlllКИ від 06.06.2007р. Н!! 12 укладений д? ~OГOBOPY оренди земельної 
та приватним підприємцем Орел ЛарисоюМ: р~в~рською міською радою 
книзі записів державної реєстрації договор. ихаиЛ1ВНОЮ, зареєстрований у 

. Б ..... ІВ оренди зеМЛІ ви 
кОМІтету роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 05.12.2008 . конавчого 

1.24.Договір про внесення змін до дР., 
ДЇJUIИКИ від 09.08.2006р. N!!О406ЗЗ800З47 оговору .. о~енди земельної 
. укладении МІЖ Броварс 

~JІСЬJ(ОЮ радою та громадянином Івamковським В. ьк~ю 
володимировичем, зареєстрований у книзі записів держ .. ІталlЄ~ .. авНОІ реєстрацll 
ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітР.'М1 Броварської··· . 
OS.l2.2008p.; -"J МІСЬКОІ ради ВІД 

. 1.25: Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ДJJIJШКИ ВІД 26.10.2004р. . Н!!725 укладений між Броварською міською 
радою та ~иватним . Пlдпр~ємцем Кулик Валерієм Вікторовичем, 
заре~стровании у КН~ЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди 
зеМЛІ виконавчого КОМІТету Броварської міської ради від 05.12.2008р.; 

1.26. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 

дimmки від 28.12.2005р. .N"!!0405ЗЗ8002З6 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Золотарьовим Олександром 
Анатолійовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міськоі ради від 
OS.12.2008p.; 

1.27. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 27.01.2006р. .N"!!О406ЗЗ800014 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Зайцевим Сергієм 
Олександровичем, зареєстрований У книзі записів дep~aв~oї ~eєcтp~iї 
договорів оренди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради ВІД 
08.12.2008р.; .. 
. 1.28. Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ... о~енди земельНОl 
Д~ки від 14.10.2005р. .N"!!040533800180 укладен~ мІЖ Броварською 
МІСЬКОю радою та приватним підприємцем з~цевою ~~ентино~ 
Василівною, зареєстрований У книзі записів державно~. peє~p~11 ДOГOBOP~B 
оренди землі виконавчогО комітету БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради ВІД 
08.12.2008р.; .. 

1 29 Д . оа змін до договору оренди земельНОl 
. . ОГОВІР про BHeceHnп . . 

дшянки від 20 06 2007 . за N!!20 укладений мІЖ Броварською Мl.СЬКОЮ 
Радо .. р. м Зайцевою ВаленТИНОЮ ВаСИЛІВНОЮ, 

ю та приватним ПІДfipиємце 



... . 
зареєстрОВаиии 1. КНИЗІ записів деРжавної еє ... 
811J(ОИавчогО KOM~Teтy Броварської міської р cтpa~l1 договорів оренди земл· 

1.30. ДОГОВІР про внесення з. ради ВІД 08.12.2008р . І 
. 1008 О мІн ДО Д ., діJIЯИКИ ВІД · .2 05р. за Н2040533800124 оговору оренди земельно·· 

ІоІЇСЬКОIO радою та приватним підnp УКЛадений між Броварсько~ 
Сергійовичем, зареєстрований У кни. иємце~ Налбандин Арамісом . . ЗІ заПИСІВ . 
догоВОРІВ оренди зеМЛІ ВИКонавчого к . державної реєстрації 
08.12.2ОО8р.; ОМІтету Броварської міської ради від 

1.31. Договір про внесення змін 
діJUlНКИ від 07.04.200бр. за H20406338001i~ д:овору .. ор~нди земельної 
міською радою та приватним підпр у адении МІЖ Броварською 

. .., Иємцем Налбанnа А . 
СерГІиовичем, зареєстрований у книзі . f-V&H рамІСОМ . . заПИСІВ державно· І· ... 
ДоГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого коміте Б ... ~eєcтpaцl1 
08.12.2008р.; ту роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 

1.32. Договір про внесення змін до 
дimmКИ від 14.09.2005р. за Н2040533800142 договору .. ор~нди земельної 
. укладении МІЖ Броварською 

МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Аф· О 

Юр • .., .., ІЦЬКИМ :лександром 
1иовичем, зареєстровании У книзі запиСІ·В .. . .. .. держаВНОІ реєстрацll 

ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської місь·· . 
08.12.2008р.; КОІ ради ВІД 

. 1.33: Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земе:льної 
~КИ ВІД 20.02.2007р. за Н2040633800435 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ ... радою та приватни..,М підпр~ємцем Безсмертним Сергієм 
Микол~овичем, заре~стровании У КНИЗІ записів державної реєстрації 
ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міської ради від 

09.12.2008р.; 
1.34. Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 

ділянки від 28. 12.2007р. за Н255 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Колбасинським Віталієм Вікторовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 09.12.2008р.; 

1.3S.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
Ділянки від 22.06.200Sp. .N'20405338000б7 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Носок Наталією Анатоліївною, 
зареєстрований у книзі записів державної peєcтp~ii договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської Micь~oї ради ВІД 09.12.2008р.; .. 
. 1.3б.Договір про внесення ЗМІн д? договору оре~и земеЛЬНОІ 

д11Iяmcи від 22.08.2007р. Н235 укладений мІЖ Броварськ~ю МІСЬКОЮ радою 
та приватним підприємцем Бабицьким ~алеРІЄМ . Івановичем~ 
зареєстрований у книзі записів державно~.реЄСТР~11 ДОГОВОРІВ о~енди зеМЛІ 
ВИКонавчого комітету Броварської міСЬКОІ ради ВІД 09.12.2008р., .. 

1 37 Д . несеННЯ змін ДО доГОВОРУ оренди земельНО1 
. . ОГОВlр про в . . 

дinянxи від 23.07.2007 . N5!30 укладений мІЖ Броварськ~ю МІСЬКОЮ радОЮ 
та . р м БабицьКИМ ВалеРІЄМ Івановичем, 

Приватним ПІдприємце 



... . 
зареєсТРОВании 1. КНИЗІ записів державної е ... 
ВІІКОНавчоro KOM~Teтy Броварської міської р єcтpa~l1 договорів оренди з . 

I.зВ.ДОГОВIР про внесення зм. ради ВІД 09.12.2008 . eМnI 
Д:"анЮІ від 17.10.2007р. Н!!1671 Ін до договору opeHД·~ з .. 
и". • Укладений· емелЬНОІ 

Радою та приватним ПІдприємцем т МІЖ Броварською міською 
вавки... .. ороповою т 

зареєсТРО 1. КНИЗІ запИСІВ державної еєс ... етиною Іванівною, 
виконавчогО KOM~Teтy Броварської міськоїР ia~l1 договорів оренди землі 

1.з9.ДОГОВIР про внесення з. рад ВІД 09. 12.2008р . . МІН ДО Д ., 
діJIJlНКИ ВІД 04.10.2007р. Н!! 1696 укл .. O~OBOPY оренди земельної . адении МІЖ Бр . 
Радою та приватним ПІдприємцем Ш оварською МІСЬКОЮ ... .. матком Стан· 
зареєс1рОВании У. КНИЗІ записІВ державної реєс а ... ІСЛаво~ Івановичем, 
виконавчого КОМІТету Броварської міської тр ~11 ДОГОВОРІВ оренди землі 

1.40.Договір оренди земельної діл:ади ~1Д 09. 12.2008р.; 
між Броварською міською радою нки ВІД 24.11.2008р. укладений 
Незгодою Юлію Петрівною, зареєстрован~а.. прива~ним .Підприємцем 
Реєстрації договорів оренди зеМЛІ· и У КНИЗІ запИСІВ державної 

виконавчого KOMiTP-ТV Б оо 
міської ради за N!!76 від ОЗ.12.2008р.; -"J роваРСЬКОI 

1.41. Договір оренди земельної ділянки від 07 11 2008 .. . Б. .. р. укладении 
МІЖ роварською МІСЬКОЮ радою та приватним ПІДП· І НІ . В· ... риємцем ванченко 
raлІ~ lталllВНОЮ, ~ареєстрований У книзі записів державної реєстрації 

ДOГOB~pIB оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міської ради за 
Н!!74 вІД 07.11.2008р.; 

. 1.42. Договір .оренди земельної ділянки від 26.11.2008р. укладений 
МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та громадянином ГавриJПOК Володимиром 

Степан~вичем, зареєс:t'ований у книзі записів державної реєстрації 
ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міської ради за 

J-ё75 від 28.11.2008р.; 
1.4З.Договір оренди земельної ділянки від 02. 12.2008р. укладений 

між Броварською міською радою та громадянином Галаган Анатолієм 
Михайловичем, зареєстрований У книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
Н!!78 від 15.12.2008р.; 

1.44.Договір про внесения змін до договору оренди земельної 
дітппси від 11.07.2007р. N!!26 укладений між Броварською міською радою 
та громадянкою Варенко Галиною Трохимівною, з~реєстрований у ~изі 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
Броварської міської ради від 20.11.200~P·; .. 
. 1.45.Договір про внесення ЗМІН дО договору ор.енди земельНОІ 

ДІЛЯНКИ від 10.05.2006р. N!!0406ЗЗ800255 укладений МІЖ Брова~~ькою 
Міською радою та приваТНИМ підприєм~~м Басар~~ Іриною. МиКОЛ81ВНОЮ~ 
зареєстрований у книзі записів держ~вно~.реЄСТР~l1 ДОГОВОРІВ ~ренди зеМЛІ 
ВИКонавчого комітету Броварської МІСЬК?1 ради B~Д 08.12.2008р., .. 

146 Д . земельної ДІЛЯНКИ ВІД 11.12.2008р. укладении 
. . ОГОВІР оренди . Б б між Б . радою та приватним ПІдприємцем асара 
роварською МІСЬКОЮ .. .. . .. 

Оле'" І ованИЙ У кнИЗІ заПИСІВ державНОІ реєстрацl1 
& ОМ вановичем, зареєстр 
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rosopiB оренди землі ВИконавчого К . 
~80 аід 16.12.2008р.; ОМІТету Броварської міськ .. 
J~ д. 01 ради за 

1.47. ОГОВІР оренди земельної· . 
ЬІС Броварською міською радою ДІЛЯнки від 11.12.2008р VYl'naд .. 

)1 та ГPOMaдsIHK r . ./ ."'& ении 
василівноЮ, .зареєстрованиЙ у КНизі записів де ж o~ олуб Людмилою 
оренди зеМЛІ виконавчого комітету Брова р .. aB~Ol реєстрації договорів 
lS.12.2008p.; РСЬКОІ МІСЬКОЇ ради за Н!!79 від 

1.48. Договір оренди земельної діли . 
міЖ Броварською міською радою та n нки ВІД О ~ .12.2008р. укладений 

О '.. риватним ПІДП Світланою леКСllВНОЮ, зареєстрован .. . РИємцем Колядою 
petarpaцii договорів оренди землі в:: у КНИЗІ з~писів державної 
міської ради за ~!!81 від І6.І2.2008р.; онавЧОГО КОМІтету Броварської 

1.49. ДОГОВІР про внесення змін до 
ДіляНКИ від 19.06.2008р. N!!І843/б укладени:О~~;О~У оренди зе~ельної 
радою та громадянином Коваль В роварською МІСЬКОЮ 

... . . чуком асилем Миколайовичем 
зареєстровании у КНИЗІ запИСІВ державної реєстрацl··I·· : . ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
викоНавчого KOM~Teтy Броварської міської ради від ІО.12.2008р.; 

І.50.ДОГОВIР про внесення змін до договор .. . . у оренди земеЛЬНО1 

Д1JIJIНКИ ВІД 16.10.20~7p. N!!1699 укладений між Броварською міською 
радою та прив~тним п~дприє~цем Касьян Володимиром Володимировичем, 
зареєстровании У. КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІТету Броварської міської ради від І7.12.2008р.; 

. 1.51 .. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ДШJIВКИ ВІД 08.01.2008р. N!!58 укладений між Броварською міською радою 
та приватним підприємцем Кymпіль Любов'ю Михайлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
землі виконавчого комітету Броварської міської ради від І7.12.2008р.; 

1.52. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
дimпncи від 18.05.2005р. Ng040533800032 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради від І7.12.2008р.; 

1.53.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
~ від 31.08.2005р. Ng040533800I3 укладеНИЙ.між Броварською 
МІСЬКОю радою та приватним підприємцем Дути~ ЮРІЄМ .григоровичем: 
зареєстрований у книзі записів державної peєcтp~" ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради ВІД І7.І2.2008р.; .. 
. 1.54. Договір про внесення змін до договору ... ор.енди земелЬНОl 

д1JUIНки від 03.11.2005р. Ng040533 800 192 укладении Ml~ Бровар.ською 
Міською радою та приватним підприємцем Щ~?бак Ні~ОЮ ІлЛІВНОЮ: 
зареєстрований у книзі записів державно~.реЄСТР~11 ДОГОВОРІВ ~ренди зеМЛІ 
ВИКонавчого комітету Броварської міСЬКОl ради ВІД 17.12.2008р., .. 

1.55. Договір про внесенНЯ змін д? договору оре~и земелЬНО1 
ділянки . 28 12 2007 ",ro 54 укладений мІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою 

ВІД .. р . .I'~ • ... ф' П' 
Та зовнішньоекономічною промислово-інвеСТИЦIИНОЮ ІРМОЮ" олаРIС 



лтJf', зареєс'ІрОВаний у КНизі . . заПИСІВ де .. 
оренДИ земл! виконавчого ко· ржаВНОІ реєстрацїІ· Д . 

2 2008 
МІТету Б ОГОВОРІВ 

від 12.1. р.; роварської місько·· 
56 Д 

. І ради 
1. . огов!р про внесення . 

ділЯНКИ від 31.07.2006р. Н!! 04063;~~~3~0 договору оренди земельної 
міською радою та товариством з об укл~дений між Броварською ... к... меженою ВІДПО . . 
зареєстровании у ИІВСЬКІЙ peГI·OHВJI ... ф. ВІДВJIЬНІСТЮ Давар" 

ьюи Ілії Д .'" 
«Центр державного земельного када ержавного ПІдприємства 
по земельних ресурсах» за N!!040833~~~5jИ. Державному комітеті України 

1.57. Договір про внесення з. ВІД 17.12.2008р.; 
дimmКИ від 17.10.31.2007р. Н2 04073~~~0~3 договору .. ор~нди земельної 
міською радою та товариством з обмеженою вrклад.,ении t:tIЖ Броварською 
лm-13262", зареєстрований у Київській е І~ПОВІД~ .. ЬНІ~ "Броварське 
підприємства «Центр державного земе р ГІоналЬНIИ фІЛl1 Державного 
комітеті України по земельних ЛЬНОГО кадастру при Державному 
17.12.2008р.; ресурсах» за Н2040833800052 від 

1.58.Договір про внесення змін до 
ділянки від 31.07.2006р. Н2 040633800342 уДклОГадовору .. о~еНДБИ земельної 

. ении МІЖ роварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідалЬНI·СТЮ " за еєстро ... к·· ... . "Давар р вании у ИІВСЬКlИ реГІональній філії Державного підприємств~ 
(~eHТP державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних рес!рсах» за Н2040833800054 від 17.12.2008р.; 

. 1.59: ДОГОВІР про внесення змін до договору оренди земельної 
Д1.ЛJlНКИ ВІД 22.11.2007р. Н2 040733800152 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

"Торговельно-будівельний дім "ОЛДІ", зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
земельного кадас'ІрУ при Державному комітеті України по земельних 
ресурс8Х» за Н!!040833800059 від 17.12.2008р.; 

1.60. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 22.02.2007р. Н2 040733800007 укладений між Броварською 
міСЬКОЮ радою та відкритим акціонерним товариством ,,постійно-діючий 
будівельний поїзд Н!!2", зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н2040833800055 
від 17.12.2008р.; 

1.61. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 28.11.2006р. Н!! 040633800419 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеж~~о~ ~~~овідальністю :,Орієнтир", 
зареєстрований у Київській регіоналЬНIИ фШl1 Державного ПІдприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за Н!!040833800058 від 17.12.2008р.; 

1.62. Договір про внесення змін до договору... о~енди земельної 
ділянки від 22.02.2007р. Н!! 040733800008 укладении МІЖ ~~OBap~ЬKO~ 
міською радою та віДКРИТИМ акціонерним товариством "ПОСТІИНО-ДlIOЧИИ 



б"дівельниЙ поїзд N!!2" , зареєстр .. ./'. овании ук·· . 
Державного П1ДІІриємства «Центр Д ИІВСЬКІЙ регіональній ф. . .. . . У ержавного ІЛІІ 
державн2о2муоО 8КОМІтеТІ країни по земельних р земельного кадастру при 
від 17.1. р.; есурсах» за Н2040833800057 

1.63. Договір про BHeCeHНJI . 
. . 1 О 04 200 ЗМІН дО Догов ДІЛЯНКИ ВІД . . 7р. Н!! 040733800042 ору оренди земельної 
міською радою та товариством з об укладений між Броварською 
"БровариБУДВ~РОБи", зареєстровани:еженою .. від~~відa.m:ністю комбінат 
Державного ПІдприємства «Центр у КИІВСЬКІИ репональній філії 
Державному комітеті У країни по зе~ержавного земельного кадастру при 
від 17.12.2008р.; ельних ресурсах» за Н2040833800061 

1.64.Договір про BHeCeHНJI зм· 
дїЛJIНКИ від 11.06.2007р. Н2 0407338~~0: договору .. о~енди земельної 
міською радою та приватним. укладении МІЖ Броварською 
Миколайовичем зареєстровании" у К ?1Дпр.~ємц~м Бойченком Олексієм , И1ВСЬКІИ реГІОНал ... ф. . .. д 
підприємства «Центр державного земельног ЬНІИ ШІІ ержавного 

мі . У .. о кадастру при Державному 
КО тетІ кра1НИ по земельних ресурсах» за Ко040833800062 . 
17.12.2008р.; - ВІД 
. 1.65:Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної 
д~ ВІД 21.12.2005р. N!! 040533800228 укладений між Броварською 
МІСЬ~ОЮ радою та приватним підприємцем Журбенко Валентиною 

. ~етрlВНОЮ, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

п~и~ства <~eнтp державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтетІ УкраІНИ по земельних ресурсах» за N!!040833800060 від 

17.12.2008р.; 
1.66. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 

д~ від 16.12.2005р. Н!! 040533800226 укладений між Броварською 
МІською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Проммаш
Бровари", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за N!!040833800056 від 
17.12.2008р.; 

1.67. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 22.02.2007р. N!! 040733800009 укладений між Броварською 
міською радою та спеціалізованою монтажно-експлуатаційною дільницею 
управліННJI Державтоінспекції головного управління МВС України в 
Київської області, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті УкраіНИ по земельнИХ ресурсах» за Н!!040833800066 
від 17.12.2008р.;. .. 

1.68.Договір про внесеННЯ ЗМІн до договору о~енди земельНОІ 
ділянки від 09.03.2006р. N!! 040633~00082 укладений мІЖ Броварською 
міською радою та відкритим аКЦІО~~РНИМ товариств~м ,,Бро~~рсь~~ 
ПI.JIЯXово-будівельне управління N!!5.0, зареєстровании у КИІВСЬКІИ 
регіональній філії Державного mдприємства <<Центр державного 



земельноГО кадастру при Державно '. 

РесурСах» за Н!!040833 800073 від 17 12МУ2 КОМІтеТІ України по земen 
1 69 Д . . . 008р' ьних 

о о ОГОВІР про BHeceHun • ., 
о о 27 09 nІ! ЗМІН дО до ДІ.тmки В1Д о 02006ро Н!! 040633800367 говору .. о~енди земельної 

МІСЬКОЮ радою та товариством з б Укл~ении МІЖ Броварською .. о меженою ВІД' . 
зареєстровании у Київській регіональній і'" ПОВ1ДальН1СТЮ "Брігус", 
«Центр державного земельного када Ф лl1 Державного підприємства 
по земельних ресурсах» за N!!040833~~~6іИ. Державному комітеті України 

1.700Договір про внесення зм' ВІД 17.12.2008р.; 
діляНКИ від 02.02.2005р. Н!! 0405338~~0: договору .. о~енди земельної 
місьКоЮ радою та приватним підп укладении МІЖ Броварською 
Василівною, зареєстрований у КИ'I,всьрк~ємце~ Полатовською Любов '10 

ІИ реГІОНал . .. ф' '.' Д 
підприємства «Центр державного земель ЬНІИ Ш11 ержавного 
комітеті України по земельних ного кадастру при Державному 
17.12.2008р.; ресурсах» за Н!!040833800070 від 

1.71. Договір про внесення змін до дог .. . . 2 овору оренди земеЛЬН01 
ДІЛЯНКИ В1Д 3.01.2008р. Н!! 040833800011 укладен .. . Б . ин МІЖ роварською 
МІСЬКОЮ радою та громадянином Гамарра Каnvvvй К Ал б .. К" . ... ."J ......... арлос ь ерто, 
зареєстровании у ИІВСЬЮИ реГІональній філії Державного підприємства 
<<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних рес?'!'сах» за Н!!О40833800065 від 17.12.2008р.; 
. 1.72: ДОГОВІР про внесення змін до договору оренди земельної 
Д~ ВІД 03.07.2006р. Н!! 040633800315 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю ,,Аквілон", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 

«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за Н!!040833800064 від 17.12.2008р.; 

1.73. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 14009.2005р. Н!! 040533800143 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Нива", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни 
по земельних ресурсах» за Н!!040833800071 від 17.1202008р.; 

10740Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 12.01.200Spo Н!! 040400700089 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Полюс 
ШПОс", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державногО земельного кадастру при Державно~ 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040833800069 ВІД 
1701202008ро; о .0 

107S0Договір про внесення ЗМІН дО договору .. о~енди земелЬНОl 
ділянки від 2100102008ро Н!! 040833800035 укладени:; мІЖ Броварсь~ою 
міською радою та приватним підnриємс:вом "Бест , зареєстровании у 
Київській регіональній філії Державного ПІдприємства <<Центр державного 



зeltfeJIыІro кадастру при Державно .. 
ресурсах» за ,N'g0408ЗЗ800068 від 17 12МУ КОМІтеТІ України n 

1.76.Договір про BHeceHIfJJ· •• 2008р.; о земельних 

ДілЯнки від 21.02.2008р. хо 0408ЗЗ
ЗМ801Но до договору оренди - ОЗ9 у ... земельної 

~fіСЬКОЮ радою та товариством з об кладении МІЖ Броварс 
ЛТJr', зареєстрований у КИЇвсь .~ежеНОIО Відповідальністю Па ькою 

Ц КІИ регіонал ·й " нтера 
підпРиємства « ентр державного земел ьнІ філії Державного 

. . у .. ьного кадас кОМІтетІ краІНИ по земельних е тру при Державному 
17.12.2008р.; р сурсах» за Ng0408ЗЗ800072 від 

1.77. Договір про внесення з . 
діляНКИ від 17.04.2008р. Н!! 040833~~~0~0 договору о~енди земельної 
міською радою та дочірнім підпри укл~ений МІЖ Броварською 
товариства "Київхліб" Хлібокомбінат :~~~OM ВІДкритого акціонерного 
регіональній філії Державного пі - ,зареєстрований у Київській 

ДПриємства «Центр 
земельного кадастру при Державно комі. .. державного 
ресурсаХ» за ,N'g0408ЗЗ800077 від 17.12іО08 . теТІ УкраІНИ по земельних 

1.78.Договір про внесення змін д~., 
ділянки від ЗО.О6.2006р. Н!! 040633800314 договору о~енди земельної 

. укладений МІЖ Броварською 
МІською радою та приватним підприємством ,ш " .. 
Київсь .... ... ф. ... ' ор, зареєстровании у 

ІОи реnоналЬНIИ ІЛll Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсаІО> за ,N'!!О408ЗЗ800074 від 17.12.2008р.; 

. 1.79: Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
Д~ ВІД 28.09.2007р. Н!! 0407ЗЗ800121 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та закритим акціонерним товариством "Фірма 
Тешшцьтехмонтаж", зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 
~ержавному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Ng04083З800078 
ВІД 17.12.2008р.; 
. 1.80. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 

д1JIJlНКИ від 14.05.2004р . .N'!! 544 укладений між Броварською міською радою 
та приватним підприємцем Русанович Яною Леонідівною, зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за .N'!!0408ЗЗ800076 від 17.12.2008р.; 

1.81. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 26.05.2005р. Н!! 04053З800043 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Славутич", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центр державного земельноГО кадастру при. Державному комітеті Украіни 
ПО земельних ресурсах» за H!!04083380~075 ВІД 17.12.2008р.; .. 

1.82.Договір про внесения ЗМІН дО договору .. о~енди земеЛЬНОl 
ділянки від 29.06.2006р. Н!! 040633800313 ~ад~нии ~1Ж Броварською 
міською радою та товариством з обме)~еною Вl~ПОВІ~~И1~ "Бр~~арс~к.~ 
ХУдожня майстерня", зареєстровании У КИ1Всьюи реnональНІИ фІЛ11 
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Державного підприємства «Центр 
Державному комітеті України по зе~:жавного земельного кадастру при 
від 18.12.2008р.; ьних ресурс8Х» за Н9040833800083 

1.8З.Договір про внесенн . 
. . 20 я ЗМІН дО до Дl.ЛЯНКИ ВІД .07.2005р. Н9 040533800098 говору .. о~енди земельної 

МІСЬКОІО радою та дочірнім підп уклад~нии МІЖ БроваРСЬКОIО 
Київській регіональній філії ДержРаИЄМСТВ~М "АПРІтек" , зареєстрований у 

вного ПІДПРИЄ Ц земельного кадастру при Державно к. ~CTBa« ентр державного 
ресурс8Х» за N90~083З800082 від 18.12i008~~lTeTl України по земельних 

1.84.ДОГОВIР про внесення зм· ., 
дітmки від 08.06.2005р. Н9 0405ЗЗ8~~0:: договору .. о~енди земельної 
міською радою та товариством з обмеж укл.аден~и Ml~ Броварською 

.... еною ВІДповщалЬНlСТЮ Дел " 
зареєстровании у КИ1Вській регіональній ф. ... д " ана , 
«Центр державного земельного кадастру приl~~ ж::~вно~~ ~іДП'риємс;ва 
по земельних рес?'!'свх» за N90408ЗЗ800081 від 1~.12.20: . МІтеТl УкраІНИ 

1 85 ДОГОВІР про в . р., . .: несення ЗМІН до договору оренди земельної 
д~ В1Д 08.06.2005р. Н9 040533800050 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ paдo~ та т~~ари~~вом .з обмеженою відповідальніСТ10 "Делана" , 
зареєстровании у КИІВСЬКІИ реГІональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних рес?'!'сах» за N90408ЗЗ800080 від 18.12.2008р.; 
. 1.86: ДОГОВІР про внесення змін до договору оренди земельної 

Дl.J1ЯНКИ ВІД 29.07.2005р. Н9 040533800108 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ .. радою. та закритим акціонерним товариством "Броварський 
меблевии комБІнат", зареєстрований у Киівській регіональній філії 

Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурс8Х» за N90408ЗЗ800079 

від 18.12.2008р.; 
1.87. Договір про внесення змін до договору оренди земельноі 

ділянки від 25.06.2004р. Н9 571 укладений між Броварською міською радою 
та закритим акціонерним товариством "Українська комерційно-виробнича 
фірма сільськогосподарських підприємств", зареєстрований У Київській 
регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсаІО> за N9040833800063 від 17.12.2008р.; 

1.88. Договір про внесения змін до договору оренди земельної 
ділянки від 24.10.2007р. ~ 040733800135 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з. обмеж~~о~ ~~~повідальніCТlO ."Формула", 
зареєстрований у Київській реnоналЬНIИ фlЛІІ Державного шдприємства 
«Центр державного земельНОГО кадастру при. Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за Ng040833800096 ВІД 22.12.2008р.; 

1.89.Договір про внесения змін до договору .. о~енди земельноі 
ділянки від 18.12.2007р. ~ 040733800168 укл~ен~ мІЖ .Броварсько~ 
міською радою та товариством з обм~~ен?~ ВІДПОВlдальНIС;Ю "Ірина , 
зареєстрований у Київській регіОНaJlЬНJИ фlЛІІ Державного ПІдприємства 
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<<ЦеНТР державного земельного кад 
астру при Д 

по земельних ресурсах» за Н2040833800094 . ержавному комітеті України 
1.90. Договір про внесениn . вІД 22. 12.2008р.; 

. 23 О пп ЗМІН ДО до діJIЯ1lКИ ВІД . 5.2007р. Н2 040733800052 говору оренди земельної 
міською радою та товариством з об Укл~ени~ між Броварською 
зареЄС'Ірований у Київській реГіональ~~:еф?~. ВІДПОВІДальнісТlО "Ірина", 
<<Центр державного земельного кадас ІЛll Державного підприємства 
по земельних ресурсах» за N20408338~У09П5РИ' Державному комітеті України 

1 91 Д . вІД 22.12 2008р . 
. . ОГОВІР про внесення зм' .., 

ділянки від 08.02.2006р. Н2 0406338~~0: договору .. о~енди земельної 
міською радою та товариством з об укл~ени~ МІЖ Броварською 

.. '" меженою ВІДПОВІДальністю Б' " 
зареєс'ІрОВании у КИІВСЬЮЙ регіональній ф' '" Д " РIГУС , 
<<Центр державного земельного кад ІЛІІ ержавного підприємства 

астру при Державному к . . У .. 
по земельних рес?",сах» за Н2040833800089 від 22.12.2008 .0МІтеТІ краІНИ 

1 92 ДОГОВІР про в . р., . .: несення ЗМІН дО договору оренди земельної 
дІЛЯНКИ ВІД 18.05.2006р. Н2 040633800277 укладен .. . Б . ИИ МІЖ роварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємством ,Бетб'" .. киів .... .... 'оо ' 10 , зареєстровании у 

СЬКІИ реГІоналЬНІИ фШll Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N2040833800093 від 22.l2.2008p.; 
. . 1.93: Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
Д~ ВІД 27.03.2006р. Н2 040633800128 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємством "Бест" , зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N2040833800085 від 22.12.2008р.; 

1.94. Договір про внесення змін до договору оренди земельноі 
ділянки від 01.02.2008р. Н2 040833800019 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "КАІ-Сервіс", зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н2040833800086 від 22. 12.2008р.; 

1.95.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 14.10.2005р. Н2 040533800179 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бічевим Ігорем Івановичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при. Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за N2040833800090 ВІД 22.l2.2008p.; 

1.96. Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 11.04.2006р. N2 040633800182 укладений між Броварською 
міською радою та приватним оо пі~~и~ем P~~e~~~ Миколою 
Дмитровичем, зареєстрований у !<ИІВСЬЮИ реГІ0налЬНІИ фШll Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за N2040833800088 від 

22. 12.2008р.; 
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1.97. Договір про внесенн . 
діЛЯНКИ від 14.08.2006р. Н!! 040~3~~~~3: договору оренди земельної 
міською радОІО та орендним підп укладений між Броварською .... к... риємством Бр 
зареєстровании у ИІВСЬКІЙ регіональній фі ... " оварипромжитлобуд" , 
(<Центр державного земельного када Лll Державного підприємства 
по земельних ресурсах» за N!!040833~~~8jИ. Державному комітеті України 

1.98. Договір про внесення . вІД 22.12.2008р.; 
діJJJlНКИ від 13.01.2005р. Н!! 04040~~~~0:~ договору .. о~енди земельної 
міською радою та виробничо- ~~адении .МІЖ Броварською 

.... К" комерЦ1ИНОЮ фІРМОЮ Кб" 
зареєстровании у ИІвській регіональній фі ... . "о ол , 
«Центр державного земельного кадас лll Державного ПІдприємства 
ПО земельних ресурсах» за N.О0408338~~9іИ. Д~~~aBHOМY комітеті України 

1.99. Договір про вн;сення змін вІД . 2.2008р.; 
ділянки від 13.03.2007р. Н!! 0407338000~0 :ГО:,:у" о~енди земельної 
міською радою та релігійн у ад ИИ МІЖ Броварською 

'.' '.. ОЮ громадою Римсько-Католицької Церкви 
"ПреСВЯТОІ Діви Mapll Неустанної Допомоги" зареєстровании" у Ки'· ... . . .... ф' '.' ' ІВСЬКІИ 
реГІ0налЬНІИ lЛl1 Державного підприємства I(Центр ~ державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!04~833800091 від 22.12.2008р.; 

. 1.100.Д~ГOBlP .... про внесення змін до договору оренди земельної 
.Д~ЛЯНКИ ПОСВlд;ении Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 
МІського HOTapl~ЬHOГO округу 23.01.2007р. за Н!! 68, укладений між 
Броварською . МІСЬКОЮ радОЮ та приватною проектно-пошуково
виробничою фІРМОЮ "М-ЕКО", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру 

при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за 

Н!!040833800084 від 22. 12.2008р.; 
1.1 О I.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 

діJIJIНКИ від 08.08.2006р. Н!! 040633800345 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Басарабом Олегом Івановичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 12.12.2008р.; 

1.102.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 10.05.2006р. Н!! 040633800254 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Басарабом Олегом Івановичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 12.12.2008р.; 

1.103.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 06.06.2007р. Н!! 13 укладений між Броварською міською радою 
та приватним підприємцем !уровцем ~олодимир~.м ~овичем, 
зареєстрований у книзі запИСІВ дep~aB~OI ~eЄCТP~ll ДОГОВОРІВ оренди 
землі виконавчого комітету БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради ВІД 15.12.2008р.; 

1.104.Договір про внесення змін до ДOГOBOP~ о~енди земельної 
ділянки від 31.08.2005р. Н!! 04053~800139 укладении МІЖ Броварською 
міською радою та приватним ПІдприємцем Туровцем Володимиром 
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~aйnовичем, зареЄСТРований о 
• о У КНИЗІ зап о 

ДогоВОРІВ оренди зеМЛІ ВИКонавчого о ИСІ В державної реєстрації 
15.12.2ОО8р.; КОМІтету Броварської міської ради від 

1.10S.Договір про внесенн . 
ді.МНКИ від 01.03.200бр. Н!! 040:ЗЗЗ;:;~07jО ДOГOBOP~ о~енди земельної 
МІсЬКОIО радою та приватним підпри ~адении МІЖ БроваРСЬКОІ0 
зареєстрований у книзі записів д ємцем ~.оина Олексієм Авакумовичем 

. ержаВНОІ реєстр '" . ' 
зеМЛІ виконавчого комітету Броварської о о. a~l1 ДОГОВОРІВ оренди 

1.10б.Договір про внесення . МІСЬКОІ ради ВІД 17012.2008р.; 
ділянки від 17.02.200бр. H!!0406338~~~~7ДO ДOГOBOP~ о~енди земельноі 
міською радою та приватним підприєм ем кукладении ~ІЖ ?роварською 
зареєстрований у книзі записів держ:Вної У~ИК Вал:РІЄМ ВІкт?ровичем, 
землі виконавчого комітету Броварської м' ~. єстрацl! ДОГОВОРІВ оренди 

1107 Д . ІСЬКОІ ради ВІД 05012.2008р.· 
. . ОГОВІР про внесення змін ' 

ділянки від 14.08.2002р Ко 290 .. д? договору оренди земельноі 
. . - укладении МІЖ Броварською міською радою 

та приватним ПІДПРИЄМСТВОМ "Каман" зареєстровании" ук" '" . . .. ф' ". ' ИІВСЬЮИ 
реnональНIИ ІЛll Державного підприємств Ц а « ентр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах» за H!!04~833800099 від 23.12.2008р.; 
. 1.10~.ДOГOBIP про внесення змін до договору оренди земельної 
д~ки ВІД 02.10.2006р. Н!! 040633800368 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма 

,,~онпол", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
П1д~иє~ства <~~eHТP державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтеті УкраІНИ по земельних ресурсах» за Н!!040833800098 від 

23.12.2008р.; 
1.109.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від lб.ll.2007р. N!! 040733800149 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Шана-газ", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни 
по земельних ресурсах» за N!!040833800097 від 23.12.2008р.; 

1.110.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 19.01.2005р. N!! 040400700093 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма 
"Цеоліт", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N!!040833800101 від 

2З.12.2008р.; 
1.111.Договір про внесення змін дО .. ДO~OBOPY оренди зе~ельної 

ділянки від 14.0S.2004p. Н!! 542 укладении мІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю фірма 
"Укрнафтарезерв" , зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру при 
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Державному комітеті у країни по зе 
від 23.12.2008р.; мелЬних ресурсах» за N!!О408ЗЗ800100 

1.112.Договір про внесення . 
дiляНJCИ від 22.02.2007р. Н2 040733:~~~0:0 договору .. о~енди земельної 
міською радою та товариством з обм Укладении МІЖ БроваРСЬКОІ0 
Ріел Істейтс", зареєстрований у КИ.І. еже~~ю Ві~ПОВідалЬНіСтю "Глобал 17 

Ц ВСЬК1И реГІональній ф. ... д 
підприємства « ентр державного зе Ш11 ержавного 
комітеті України по земельних мельного кадастру при Державному 
24.12.2008р.; ресурсах» за N!!О408ЗЗ800112 від 

І.ІІ3.Договір про внесення змі 
ділянки від 09.06.2005р. Н2 040533800~5:0 :говору .. о~енди земельної 
міською радою та товариством з обмежено у. аде~ии М.ІЖ Бров~рською 

.. К.. ... ю ВІДПОВІДальНІСТЮ БІНОМ-С" 
зареєстровании у ИІВСЬКlИ регіональній ф. ... Д . " , 
Ц ІЛ 11 ержавного ПІдприємства 

« ентр державного земельного кадастру при Державн .. у .. 
ому КОМІтетІ краІНИ 

по земельних pec~cax» за Н2040833800110 від 24.12.2008р.; 
. I.II~.ДOГOBIP про внесення змін ДО договору оренди земельної 

ДІЛЯНКИ ВІД 26. 12.2007р. ]f.o 040733800174 укладении" . Б . - МІЖ роварською 

МІСЬ~ОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю Ресторан 
,,?РXlдея" , зареєстрований у Київській регіональній філії Д~~жавного 
П1д~и~ства <~~eнтp державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтетІ УКРаіНИ по земельних ресурсах» за Н2040833800108 від 
23.12.2008р.; 

1.115.Договір про внесення змін ДО договору оренди земельної 
ді.ЛJlНКИ від 18.06.2006р. Н2 040633800036 укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Піmим Віталієм Леонтійовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за Н2040833800117 від 24. 12.2008р.; 

1.116.Доroвір про внесення змін ДО договору оренди земельної 
ділянки від 22.10.2004р. Н2 040400700076 укладений між Броварською 
міською радою та спільним Українсько-Французським підприємством з 
іноземними інвестиціями "Ochoba-СолсиФ" У формі товариства з 
обмеженою відповідальністю, зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру 
при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за 

Н2040833800113 від 24.12.2008р.; 
1.117.Договір про внесення змін ДО договору оренди земельноі 

ділянки від 2S.10.2006p. Н2 040633800389 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємс:вом "Візит", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного ПІдп?иє~ства <~eHТP державного 
земельного кадастру при Державному КОМІтетІ УкраІНИ по земельних 
ресурс8Х» за Н2040833800111 від 24.12.~008p.; .. 

1.118.Договір про внесення ЗМІН дО договору о~енди земеЛЬНОІ 
ділянки від 07.08.2006р. Н2 040633800344 . укладений мІЖ Броварсько~ 
міською радою та малим приватним ПІДПРИЄМСТВОМ "Атлант-плюс, 
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зареєстрований у Київській реГіональній . . .. 
(<ЦеНТР державного земельного кадастр n ~Шl1 Державного підприємства 
по земельних ресурсах» за H!!040833800~ І! . Державному комітеті Украіни 

1.119.Договір про внесення . вІД 24.12.2008р.; 
діJJJlИКИ від 27.0З.2006р. Н!! 040633:~~2.fO договору оренди земельної 
міською радою та приватним підп Укладений між Броварською 
Київській регіональній філії Держав:ИЄМС~ВОМ "Бест" , зареєстрований у 
земельного кадастру при Державно ого П1дприє~ства «Центр державного 
ресурсах» за H!!04~833800114 від 24.l2ioo~~~lTeTl України по земельних 

1.120.ДОГОВIР про внесення змін ., 
ділянки від 21.09.2005р. Н!! 04053380015;0 договору ... о~енди земельної 
міською радою та приватним підпр укладе нии МІЖ Броварською 
у Київській регіональній ф. . .. иємдством "АМТ пласт", зареєстрований 

ІЛll ержавного підприємс Ц 
державного земельного кадастру при Держ . . тва « ентр 

авному КОМІтеТІ України по 
земельних pecypc~> за Н!!040833800116 від 24.12.2008 .. 

1.121.ДОГОВ1Р про внесення . р, .. ЗМІН дО договору оренди земельної 
дшянки ВІД 29.0З.2006р. N!! 040633800144 укладении'" м· Б . ІЖ роварською 

Ml~~KO~ ... рад?ю та. ~~~ підприємством ,,Аліса", зареєстрований у 
КИІВСЬЮИ реГІ0налЬНІИ фlЛll Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!0408З3800118 від 24.12.2008р.; 
. 1.122.Д~ГOBip ... про внесення змін до договору оренди земельноі 
д~ ПОСВlд:ении Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 
МІСЬКОГО нотаРІального округу 28.12.2007р. за Н!! 261 О, укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю "Філайт Плюс", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру 
при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

N!!0408ЗЗ800109 від 24.12.2008р.; 
1.12З.Договір про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 

ділянки посвідчений Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 
міського нотаріального округу 2З.11.2007р. за Н!! 2285, укладений між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю "Булраш" , зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N!!0408ЗЗ800122 

від 24. 12.2008р.; 
1.124.Договір про внесення змін до ДOГOBOP~ оренди земельної 

ділянки посвідчений Базир Н.М. приватним нотаРІУСОМ Броварського 
міського нотаріального округу 28.12.2007р. за Н!! 2609, укладений між 
Броварською міською радою та ~OBap~~o~... з . обм~~ен~~. 
відповідальністю ,,Булраш" , зареєстровании у КИІВСЬЮИ реnон8ЛЬШИ фШll 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті УкраіНИ по земельних ресурсах» за N!!0408ЗЗ800120 
від 24.l2.2008p.; 
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1.125.Договір про Внесен . ня змін до 
ділянКИ ПОСВІдчений Базир Н М договору оренди земел .. . . . ПРиватним' ЬНОІ 
міськоГО нотаРІального округу 03 122007 нотаРІУСОМ Броварського 
Броварською міською радою'· р. за Н2 2356, укладений між 

• . . ф' v та товарист ВІДПОВІдалЬНІСТЮ" 1Лаит Ilлюс" вом з обмежеНОIО 
. ... Д . ' зареЄстрований уК" . v • фlЛІІ ержавного ПІДПРИЄМства «Ц ИІВСЬКІИ реГІональній 

при Державному комітеті Укр e~тp державного земельного кадастру 
Ng040833800123 від 24.12.2008р.; аlНИ ПО земельних ресурсах» за 

1.126.Договір про внесення . 
ділянКИ посвідчений Базир Н М ЗМІН дО договору оренди земельної 

. . приватним н . 
міського нотаріального округу 13 08 2002 отаРІУСОМ Броварського 
Броварською міською радою .. р. за Н2 1402, укладений між 
Васильовичем та Сапожн. та громадянами Мельник Сергієм 

v К.' '" ІКОВИМ Дмитром Олександровичем 
зареєстровании у ИІВСЬКlИ регіональній філії Де . ' 
«Центр державного земельного кадастру при Держ:в::вно~~м~~:r;єм~~:: 
по земельних pec~cax» за Н!!040833800119 від 24. 12.20;lp.; кр 
· 1.127.Д~ГOBlP .. про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 

д~ЛJIИКИ ПОСВ1Д:ении Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського 
МІСЬКОГО HOTapl~ЬHOГO округу 20.02.2008р. за Н2 428, укладений між 
Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з б · . . о меженою 
Вlд?ОВIД~~IСТЮ. '.' "Київспецрезерв" , зареєстрований у Київській 
репональИ1И фlЛll Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Н!!040833800121 від 24.12.2008р.; 

1.128.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
діЛJIНКИ від 27.02.2007р. Н!! 040733800012 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю ,,гyтr А", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельнОГО кадастру при Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за Н2040833800106 від 23. 12.2008р.; 

І.129.Договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 08.02.2006р. Н!! 040633800048 укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Закрите 
акціонерне товариство "Енергоприлад" , зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
Земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!О4083З800І05 від 23.12.2008р.; 

І.ІЗО.Договір про внесенНЯ змін до договору оренди земельної 
ділянки від 12.05.2006р. Н!! 040633800261 укладений між Броварською 
міською радою та товариством.з обме~ен~~ .. відповідальніс~ ,,Б ілар" , 
зареєстрований у Київській реГІ0налЬНІИ ф1Лll Державного mдприємства 
«Центр державного земельноГО кадастру при. Державному комітеті У країни 
по земельних ресурсах» за Н!!040833800І04 вІД 23.12.2008р.; 

І.ІЗ І.Договір про внесенНЯ змін до договор>: о~енди земельної 
ділянки від 29.0І.2008р. Н!! 040833800018 укладении мІЖ Броварською 
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міською р~ою таб Тбова~иством з обмеженою відповідальніС'ПО 
Броварськии деревоо ро нии комбі ,я о " 

" о... ф' Ооо Д нат, В1Р, зареєстрований у Київській ем' оналЬНIИ lЛll ержавного о 
р П1ДПриємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за H!!04~83 3 800 107 від 230 1202008ро; 

1.lз~.ДОГОВIР про внесення змін до договору оренди земельної 
ДЇJIJIНки· ВІД 2900З02006ро Н!! 040633800141 укладений між Броварською 
MiCЬKO~ ... рад~ю та ~~ив~~им підприємством "Ніда" , зареєстрований у 
КиїВСЬКІИ реГІ0налЬНІИ ф1Лll Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!04~833800103 від 23.l202008po; 

1.IЗ3.ДОГОВIР про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 24.03.2006р. Н!! 040633800122 укладений між Броварською 
міською радою та приватною фірмою "тео", зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!04~833800102 від 23.120~008po; оо 

1.134.ДОГОВlР про внесення ЗМІН дО договору оренди земелЬНОІ 
діJIJIНКИ від 17.05.2006р. Н!! 040633800275 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємце~ Кулаго~ Петро~ 
Володимировичем, зареєстрований у ~изі заПИСІВ дep~a~H01 ~eєcтpa~l1 
договорів оренди землі виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради ВІД 

24. 12.2008р .. 

м.Бровари 

від 25 грудня 2008 ~oкy 
Н!! Yo�-5е;/-{)Г 

. ~. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. w.. . ... 

ПОСnИНОI КОМІСII 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 відділу 

Начальник зarальн,ОГО відділу 

Голова постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

Л.М.ГуДименко 

( В.О.Андрєєв 

/'" 
'1 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддУБНJlК 



Договір НеІ 
"ро "1Іесе1l'1R ЗJI';ІІ до дого"ору opelldll зI!Jt.елыlff дlляllКІІ 

"ід 01 ~ера'lR 2006 рокуМ040633ВОО013 
МІСТО Бровари Київської області 

17 грУДllВ дві Тllсичі BOCLl\loro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області. IОридична 
особа за законодввством Украіни. ідеНТИфікаційний код за ДВlIИМJI ЄДРПОУ 
26376375. lоридична адреса: Київська обл .• м. Бровари. вул. Гагарінв, 15. в особі 
ВИКОнуІочого ОБОВ'JI3~ міського голови - секретаРJl ради Сапожка Ігорв 
ВаСIIJlЬОВllча. Jlкий ДІЄ на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
самовридуввння в Україні». з одного боку. та 

ОРЕНДАР: ПП Война Олексій Авакумович. IОридична адреса: м.Бровари. 
вул.Возз'єднання,9 кв.175. ідентифікаційний код 1766705718. далі -"ОРЕНДАР". 
з другої стОРОНIl. уклали цей Договір про наступне: 

Дuочи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та Jlсній пам'яті, 
розуміІОЧИ значення своїх дій. попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствв, що регулюlOТЬ укладений ними правочин (зокремв, з вимогами 

щодо недійсності правочину). відповідно до затвердженої рішеннJIМ Броварської 
міської ради від «30» вереСНJI 2008 року Х!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари. та рішеННJI Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 21.02.2008 року Н!!650-33-05 та керуючись положенНJIМИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дiлRнки від 01 березu 
2006 року укл8JIИ цей Договір Х!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної дimIнки від 01 березня 2006 року за Х!!040633800073 
(надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дimIнки згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року Х!! 04-3/13-3/1706 
становить: . 

_ 19106,00 (ДeB'JlТНaдцJlТЬ ТИCJIЧ сто шість) гривень ОО коmЙок.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік. терміном до 21.02.2009 року. 
Шели закінченНJI строку дії цього Договору ОРЕНДАР має перев~~ пр~о 
поновлеННJI його на нрвий строк. У цьому разі OPE~ повдинен не ПІЗНІше НDК 
за 30 календарних '.:,rtнiB до заЮнчеННJI строку ДІІ цьoг~ оговору письмово 

пов· омити ОРЕНДО~ЦЯ про намір продовжити його ДІЮ. 
ІД .е. Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
ПоложенНJI цього 

застосовуlOТЬС~ у разі: ... не за цільовим призначенНJIМ; 
- використанн1земеnЬНОІДUUИКИ .. . 
_ порymенНJI термінів сплати ореНДНОI ~a~. 

. eННJI стану земельно І ДІЛянки)). 
допущенНJI попрш 

оренди викласти в наступній редакції: 
I.З.Пункт 4.1 Договору 10о/с (десять) відсотків від нормативної грошової 

4 1 О а плата становиТЬ D • « :. рендн ... _ 19 10б.00 гривень 1 складає: . . . 
ОЦІНКИ земелЬНО1 дiлJIНКИ 'сот десять) гривень БО КОП1йок в рІК.)) , 

_ 1 910,60 (одна тисяча дев J1Т 



1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакціі: 
«4.3. Орендна плата ВНОСИТЬСJl рівними частх~и щомісJlЧНО протягом 30 
(тридцяти) календарних днів, наступних за останнІМ календарним днем звітного 
(подаncовоro) MiCJIЦJI без урахуваиНJI llДВ IWUlXом пе~~рах~анНJI на. розрахУНКовий 
рахунок ОрендодавЦІ Не 33217815700005 УДК У КИІВСЬЮЙ облаcn м. КиЄВІ, КОд 
зкпо 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське вдк. код класифікації 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступні А редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку T~ ставок ~peHДJ~oi плати, зміни 
нормативної грошовоУ оцінки, підвищенИJI ЦІН, тарифІВ, ЗМІНи коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством. 

У випадку відмови ОрендаРJl змінити орендну плату на УМовах 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір ~ 
односторонньому порJlДКy». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесенИJI орендНої плати У строки, визначені цИМ ДОГОВОРОМ, 
СУАІа заборгованості вважаЄТЬСJl податковим боргом і СТJlГУЄТЬСJl З нарахуванНЯAl 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуваиНJlМ штрафних 
санкцій за іх H8JlВHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стввкп 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнення такого податковоro 
боргу або на день його (його частині) поramення, залежно від того, Jlка 3 величин 
тахих ставок є більшою, за кохmиA календарний день прострочення у йоro 

сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в П'JlТИдеиний термін після державної реєстрації 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змів 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в П'JlТИДевний термін ПЇCЛJI державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-вких додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби зв 
місцем знаходжеННJI земельної ділянки». 

1.9. Пункт ··12.} Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступвого змісту: 1t12.З.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторовньоr.1)' 
порвдку у випадках, П:t\.едбачених законом та цим Доroвором». 

1.10 •. Пункт 12.4 Договору оренди ВИlCЛасти в наступній редакції: 
<<12.4. РОЗ1РВВННИ Договору оренди землі за ініціативою ОрендоДВВЦИ в 
односторонньому порядку допускається у разі невиконання Орендарем 811Mor 

ll)'ИItty 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей Договір п~є державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності піСJIJI підnисанвя сторонами та JtOf0
8 державНОl реєстрвц'" 0110200 , 1ШП:. 11 та застосовується до правовідносин що виникли з .~ 



4. Обов'язок ЩОДО подання цього Договору на державну peEcтpaцilO та 
витраТll, пов'язані з його ДсржавНОIО peEcтpaцiEIO, покnадaJОТЬСЯІІВ OpeндoдaBЦR. 

5. Ішпі умови договору оренди земельної дimrНКlі від О 1 березня 2006 року 
за N2040БЗЗ80007З зanИWDlОТЬСR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
KJI/BCЬKOloВnACTI 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагарін&, 1 5 
в особі Сапошка Ігорв ВаСIIЛЬОВII'1 

ОРЕНДАР 

ЛРІІва"''''"ЇllідIlРllЄАrеl(Ь 
BOI;IIa Оленсі,; АваНУАІОВІІ., 
R)ридичнаадреса: 
вул. Возз'єднанНR,9 кв.175 
м.Бровари 
обл. Київська 

O.A.BOI;IIa 

мп 
( npll1tIIII8110m печlni) 

, і' і и ппо що у КНІОЇ заПllСЇВ держввноі Доroвір зареєстровано у ВИКОНКОМІ Бровврс~ко . ~ЬKO рвд&.,1" 20oJ'poкy, 
реєстраЦІЇ доroворів оренди вчинено ЗВПJfС ВІД CC~» _ 



ДОГОВірНе1 
"ро IIlIe~e",UI ЗАr;" ,)0 ')огОflОРУ opell,)" ,є,,1fел"ІІоf ')lляllК" 

11'',) 31.сер""л 200S POКjlNi!040S33800J39 
МІСТО БроваРlf Київськоі області 

IS rРУДllП дві ТlIСRчі BOCLl\lOro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, lоридична 
особа за закОнодавством Украіни, ідеНТИфікаційний код за даними ЄДРПОУ 
26376375, ІОРИДИЧН~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15, в особі 
ВИКОН)'Jочого обов RЗ~ міського ГОлови - секретаря ради Сапожка IroPR 
ВаСПJlЬОВllча, JIXИЙ ДІЄ на підставі СТ.42 Закону Украіни «Про місцеве 
самОВРЯДУВ8ННJJ в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Туровець Володимир Мlfхайлович , lоридична адреса: 
м.Бровари, вул.Короленка,64 кв.55, ідентифікаційний код 2108801855, дanі _ 
"ОРЕНДАР", :І другої сmОРОІІU, умали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміІОЧИ значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствІ, що регулюють yкnадений ними правочин (зокремІ, з ВИМОГDІИ 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30) вересня 2008 року N!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської радИ від 16.10.2008 
року К!!898-47-05, від 25.07.2008 року Ng807-40-05 та керуючись положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 31 серпня 2005 
року уклали цей Договір Ng 1 ("адалі - Договір) про внесення змін до ДОГОВО'ру 
оренди земельної дimmки від 31 серпня 2005 року за Ng040533800139 (иадam
Договір оре1lдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редахції:. 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земе,пЬНОі діuнки згідно довІДКИ В1ДДШУ 
земельних ресурсів у місті Бровари вІД 21.10.2008 року N!! 04-3/13-3/1377 

становить: . 00:3 
- 6 888 (Шість тисяч вісімсот вісімдесят вісІМ) гривень КОП1l10к.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викnасти в наступній.редакц~і: 
«3 1 Цей Договір укладено терміном до 25.07.2009 року. ПіCЛJI закІнчення строку 

.. : • ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на новий 
Д11 цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів дО 
CТP~K. У цьому P~I Оо' цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
ЗВК1нченВJI строку дп 

намір продовжити й~о ДіlOд' оговору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
Положения цього .... ,:.: 

застосовУІОТЬС~ у разІ.· оо • за цільовим призначевням; 
_ використаннІ земелЬНОІ Д1JDIНIСИ не .. . 
- порymеВВJI термінів сплати ореВДВО1 ~aД~~~IOI» 

. ставу земельнOl ииап • - допущения попршенвя . 'оо 
elfДJl ВИICJlасти в наступН1Й реД8КЦlІ: 

I.З.Пункт 4.1 Договору ор 1 ОСИ Іrrесять) відсотків від нормативної грошової 
4 1 О а плата становить о ~ • • 

« .• рендн • 6888 оо гривень 1 складає. 
оцінки земельної Д1ЛJ1НК~ -: "сім) гривень 80 копійок» 

_ 688,80 (шістсот ВІСІМдесят В1 



~ 

1.4. Пункт 4.3 ДоroВОРу оренДІ! Вllкласти у ~аступній редакції: 
«4.3. ОРСllдll11 ПЛl1та вноситься ріВНИМІ! частк~(и ЩОМІСЯЧНО ПРОТJlГОМ 30 
(ТPlrдЦRТIf) lWIендарних днів, НDС1')'ПНИХ за останНІМ календарним днем ЗВітного 
(ПОДl1'ПСовоro) MiCJIЦJI без ypaxyвaнНJI ПДВ IlUUlXОМ пе~~рах~анНJI на. розрахУНковий 
рахунок Орендодавця Не 33217815700005 УДК У КИІВСЬЮЙ облаСТІ м. КиЄва, Код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське вдк, код кпасифікації 
13050500 - ореl1дl1 землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди Вllкnасти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельноro податку ~ ставок ~peHд~oi плати, зміНl1 
HopMaТlIВHoi rpошовоі оцінки, пїДDlfщення ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефіціЄНТів 
індексаціі, визначеНllХ законодавством. . 

У випадку віДМОВl1 Орендаря ЗМІНИТИ opeHДH~ плату на умовах, 
визначеНl1Х п.4.5 Договору, Орендодавець має право рОЗІрвати цей Договір в 
односторонньОМУ порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 ДоroВОРу ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення opeHДH~Ї плати у строки,. визначені цим Договором. 
сума заборroваності вважається податковим боргом 1 стягується З нарахуванНJlМ 
пені, ЩО нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
санкцііі за іх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банка Украіни, діючої на день виникненНJI такого податкового 
боргу або на день йоro (йоro частині) погашеННJI, залежно від того, яка з величин 
таких ставок є більшою, за кожний календарний день простроченНJI у ііого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін піCЛJI державної реєстрації 
цього ДоroВОРу тв/або будь-JПCИX додаткових угод, Договорів про внесенни змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходжеНRJI земельної дїJulНки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в П'JlТИденниЯ термін пісЛJl державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-JIКИX додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
місцем знаходжеННJI земельної ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту:· «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, ~~едбачених законом та цим Договором». 

1.10 •• Пункт 12.4 Договору оренди ВИICJIасти в наступній редакції: 
«12.4. РОЗ1РВВНШІ Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в 
одиосторо~ому ~opJJДI()' допускається у разі невиконання Орендарем вимог 
ПУНКТУ 4, ПІДПУНКТів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Дoгo~ip підлягає державній реєстрації. 

З. ~ей Договір набирає чинності піCJIJI підписання сторонами та йоro 
державНО1 реєстрації та заст 10 2008 JШ!SL ОС0ВУЄТЬСЯ до правовідносин що виникли з 01. . --



3 
4. Обов'JlЗОХ щодо подання ЦЬОГО Договору на державну реєстраціІО та 

Вlnpати, ПОВ'JlЗані з його державною peEcтpaцiEIO, покnвдшоться на Орендодавця. 
5. Інші умови договору оренди земcnьної ділянки від 31 серпня 2005 року за 

N!!040S33800139 зanНШaJОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КН1ВСЬКО10ІШАСТІ 
Юридична адреса: 
М. Броварн, вул.Гагаріна, 15 
в особі DО2кка Ігори ВаСllJlЬОВllЧ 

LB. Call031Cl(O 

ОРЕНДАР 

ПРІІОn""""; IIibllpIIЄ/t,e'.1J 
Турове,." Волод,Uf"'Р М,аа,ілОВІІЧ 
IОриднчна адреса: 
вул.Короленка,64 хв.55 
м.Бровари 

обл. Київська 

В.МО Туро"е,." -.J,..,;_~--

мп 
( ПР" ІІа.llОсті псчm) 

. т· м &ДIІ про ЩО у КНlоі заПllсів Договір зареєстровано у ВИКОНКОМІ Броварсько, МI';ОI р './,,&. 2001року. 
r CТPBЦJii" "оговорів ореНДІІ ВЧlІнено заПIІС ВІД СС_» державно реє '"' 



ДОГОВірN!1 
"ро lI11ecellllR. :ut,ill до дого"ору opelld" :leJI,елыlrr діллlll(" 

~,I) 06 чер",1Л 2007 роху NSl J 
МІСТО Бровари Київської області 

IS ГРУДІІВ дві ПIСRчі ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
особа за законодавством УкраїНIІ, ідеНТИфікаціАниА код за даними єдрпоу 
26376375, ЮРJfДJfчна адреса: київсы�аa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі 
ВИКОНУ10ЧОГО обов 'язк~ міського голови - секретаря ради Сапожка Ігорв 
Васпльовпча, якиА ДІЄ на підставі ст.42 Закону УкраїНІ! «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: пп Туровець Володимир Михайлович, юридична адреса: 
м.Бровари, вул.Короленка,64 кв.55, ідентифікаціАний код 2108801855, дanі -
"ОРЕНДАР", :l другої· сmОРОIllI, уклали цеА Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознаАомnені з приписами цивільного 
законодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 24.05.2007 року Н!!З35-21-05 та керуючись положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 06 червня 2007 
року уклали цей Договір Ни 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної дinянки від 06 червня 2007 року за Н!! 13 (надалі - Договір 

оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земс:льної дinянки ЗГІДно ДОВІДКИ ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті Бровари в1Д 21.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/1375 

становить: . оо . оо 
_ 38 063 (Гридцять вісім тисяч шістдесят три) гривш коmиоКо» 

1.2.ПУНIСТ 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

3 1 Ц Й Д . адено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 24.05.2012 « .. е ОГОВІР укл 

Року. ШсЛJI закінчення строку дії цього ДOГOB~PY ОРндЕНАРДАР має перев~сн~ пр~о оо • ВИЙ строк у цьому разІ ОРЕ ПОВ}ІНен не ПІЗНІше НІЖ 
поновлення иого на HP . . . оку дії цього Договору письмово 
за 30 календарних "=!вІВ до заюнче~ня стр оо • 

• ОРЕНДОдАВЦЯ про намІР продовжити иого ДІю. 
ПОВІДомити .:Р' О переважне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Договору пр 

застосовуються у разі: ... не за цільовим призначенням; 
_ використанні земельно І ДІЛJIНlСИ.. . 

. . сплати ореНДНОI плати, 
- порушення тep~IHIB ної ділянки». 
_ допущення поnршення стану земель ..оо 

еиди викласти В наступній реДВКЦІІ: 
1.3.Пункт 4.1 Договору ор 1 ОСИ (десять) відсотків від нормативної грошової 

4 1 О ндна плата становить о • • 
« :. ре .. . _ 38 063,00 гривень І складає. . 
ОЦІНКИ земеЛЬНОІ дiJIJШКИ. .• т шість) гривень 30 КОПІЙОК.») 

_ 3 806,30 (три тисЯЧІ ВІСІМСО 



1.4.Пункт 4.3 Договору оренди ВИКJIасти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна плата BIIOCIIТЬCJl рівними частк~ щомісJlЧНО ПРОТягом ЗО 
(трИдцJ1ТИ) календарних днів, наcтymпtX за останнІМ календарним днем зві1110ГО 

(податкового) міCJЩJI без ypaxyвlUlНJl пдв ШJUlXОМ перерахуванНJI на розрахУНКовиR 
рахунок Орендодавци Ни 33217815700005 УД)< У Київській області м. КиєвІ, код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018. одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку 1'1': ставок ~peHД~OЇ плати, зміни 
нормативної грошової оціНЮf, підвищеННJI ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефіцієнтів 
індексації. Вlfзначених законодавством. 

У випадку віДМОВIІ ОрендаРJl змінити opeHДН~ плату •• а умовах, 
Вlізначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право рОЗІрвати цей Договір в 

односторонньому ПОРJlдку»· 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeCeННJI орендної плати У строки, визначені цим Договором, 
сума заборгованості вввжаЄТЬСJl податковим боргом і CTвryЄТЬCJl З нарахуванням 
пені, що нарахОВУЄТЬСJl на суму податкового боргу (З урахуваннвм mтpафНJIХ 
санкцій за їх HUВHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнеННJI такого податкового 
боргу або на день його. (його частині) поramенНJI, залежно від того, JlКВ З величин 
таких ставок є більшою, за кожний календарний день простроченНJI у його 

сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зоБОВ'JlЗаний в п'втиденний термін пісnв державної реєстрації 
цього Договору тalабо будь-JIКИX додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 

податкової служби за місцем знаходжеННJIземenьної діnвнки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в П'JlТИДеlПlИЙ термін пісЛJI державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-пих додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін та доповнень до 
д.оговору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
Мlcuer.1 знаходжеННJI земельної ділвнки» . . 

1.9. П~ 1 ~ Догов.ору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: «11.3.4. ІніціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках. передбачених законом та цим Договором». 

1.10 •• Пункт 11.4 Договору оренди Викласти в наступній редакції: 
«11.4. РОЗlРВВИНJI Договору " . . в оренди зеМЛІ за ІНІЦІативою ОрендодавЦІ 
OДIIOcтopoнuьoмy ПОРlfnтnt • 
пyнny 4' . ._"'J допускаЄТЬСJl у разІ невиконввВJI Орендарем вимог 
за iHiцia~~~КТ1B 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вввжаЄТЬСJl розірваииltl 
суду приШ:;: рендодавци з моменту наБУТТJl чинності відповідного рішеННЯ 

, ого на вимогу Орендодавци». 

2. Цей Договір пiдnвraє державній реєстрації. 



3. ~eIi Дoro~~p набирає 'DIИUocn niCJIII підписан"" сторонами та lIoro 
державНОІ реЄстрацl11.а заtтосовуєrЬСR до правовіДНОСJrн що виникnи З 01.10.2008 ~ 

4. Обо~ 'язо!< ЩОдо ПОдаЯНR ЦЬОго Договору на державну реєстрацію та 
витрати, пов язанІ з ііого державною реєстрацією, покnадаютьСR на ОрендоД8ВЦН. 

5. hппi умови договору оренди земельної дinннки від 06 червНR 2007 року за N!!13 залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
киlвськоІ ОБЛАСТІ 
Ю'ридична адреса: 

мІ Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
'со ··Сапожка Ігоря Васильович в , , 

І.В. Call031CKO 

:"I
lI 

r:..-"'-....O ~ * 
:":> ф'.'. 

03 "о . 
n 01 
'ar .. oмnt 'ыJJ, 

ОРЕНДАР 

ПР"ІІQІІІ""'; IІlдllр"єлrеl." 
ТуровеІ." ВолодlU'"Р М,аQ,ілОВllq 
lОридична адреса: 
вул. Короленка,64 ICВ.SS 
м. Бровари 
обл. Київська 

в.м. ТуровеІ." 
---f..!IJ,i~,. :....--, 

мп 
( пр" IІIІІ.Ності псчm) 

\cf) #' '':\.~~, *#А 
. "/"" '8 
~_. . 

О ЩО У книзі ЗІПІІСІВ 
І' БРОВВРС"КОіМіс~~ірllДll, Ij" 200!,РОКУ. у викоНКОМ , 0.» _~~!!L.--Договір зареєстрован~ еиди вчинено звmlС ВІД ее 

\. реєстрації ДОГОВОРІВ ор державно. 



Договір Хо1 
"РО tlнесе""я ЗА"" до д -

оі6 1 О ІІІ" 2 огооору ореllдll ЗeJtrельноf 6іллllКІІ 
• rQOIIR 006 POI'YJ&040633B002S4 

МІСТо Бровари Київської області 
12 ГРУДІІВ дві ПIСRчі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська р К оо оо об • б 
законодавством України і е ф" ада ИІВСЬКОI лаСТІ, 10ридичва осо а за 

Ки" б' д нти IкаЦ1АниА код за даними єдрпоу 26376375 юридична 
~eca: ІВСЬка о Л., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі ВИКОНYlочог~ обов'изки 
МІСЬКОГО голови - секретаря ради Сап І В .. . 
3 У оо п' о_а гори аСllJlЬОВllча, ЯКИЙ ДІЄ на ПІДставІ ст.42 
акоиу І<рIUНИ ес ро МІсцеве самОВРядування в У країні» з одного боку та 

ОРЕНДАР:. пп . Бас~раб Олег Іванович, ' 10ридичпа ~peca: м.Бровари, 
вул.Лермонтова,4. щеНТИФlкаЦ1ЙНИй код 2562308659, далі -"ОРЕНДАР", з друго)' сторотІ, 
уклали цей ДОГОВІР про наступне: 

Діючи ~Обр~вільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам' яті, розуміІОЧИ 
значенНJI СВОІХ дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавств&, що 
регутоють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
Ne883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішенlUI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05, від 23.03.2006 року Н!!955-46-04 та керуючись 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 10 травня 
2006 року уклали цей Договір Не 1 (надалі - Договір) про внесення змін дО. ДOГOBO~Y 
оренди земельної ділянки від 1 О травня 2006 року за Н!!040633800254 (надалІ - ДогОВІР 

оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВJOOIас:и ~ наступн~ peдaкц~i: .. 
«2 3 Нормативна грошова оцінка земелЬНОl ДШJ1НКИ ЗГІДНо ДОВІДКИ ВІДДІЛ)' земельних 
pe~~ciB у місті Бровари від 03.11.2008 року 1'!'!! 04-3/1.3-3/1719 становить: 

5 602,00 (п'ять тисяч шістсот дві) гривНІ ОО коmЙок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній ~eдaкцii: о 
ком на 3 (три) роки теРМІНОМ ДО 23.03.2009 року. ШсJIЯ 

«з.~. Цей Договір ~aдeHO СТРОво ОРЕНДАР має переважне право поновлеивя ЙОГО на 
закІнчення строку ДІІ цьог? g;~~ повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів ~o 
новий строк. У цьому разІ исьмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
заЮнчеННJI строку діІ цьрго Договору п . ~ 

продовжити ЙОГО ДІЮ. о еввжне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
ПоложеННJI ЦЬОГО Д~~BOPY про пер 

разі: . оо' ки не за цільовиМ призначенням; 
використанНІ земелЬНОl ДІЛJIН оо плати' 

о' ати ореНДНОl (оо , 

порушення Tep~1НIB сп» ану земельної ділянКИ». 
- допущеНПJI поnрІПеКНJI ст 'й 'оо 

ИКJIасти в наСТУПНІ реД&КЦl1: 
1.З.Пункт 4.1 договору op~= ~ecJ1ТЬ) відсотків від нормативної грошової оцiвt<и 

«4.1. Орендна плата становИТЬ нь і складає: 
земельної дiлsmки - 5 602,00 грив) е ивень 20 копійок.» 

- 560,20 (п'ятсот шістдесят гр 



1.4.Пункт 4.4 Договору opeНДII викласти у наступній редакції: 
сс4.4. Орендна плата ВНОСИТЬCJI piB~MII частками ЩОМіс~чно протягом ЗО (тр" 
кмендарних днів. наступних за останнІМ кanендарним дНем ЗВІТНОГО (податкового) ",' .iIIrt 

урахування пдв IWJJIXОМ пер~рахуван~ на розрахунковий рахунок ОреНД0 ~i 
33217815700005 УД)< У КиїВСЬКІй обпаcn м. КиєвІ. код ЗКПО 23571923, МФО~' 
одержувач - Броварське ВД)<. код класифікації 13050500 - оренда землі». 21! 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 11 

сс4.5.2. зміни розмірів земельног~ податку. та C~OK ope~д?oї ~л~ти, зміни нор 
грошової OцiHКJi, підвищення ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIЄНТIВ Індексації, 81І;:;' 
законодавством. .. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначеllllХ 
• .к Д . 81 

Договору. Орендодавець має право рОЗІрвати цеп ОГОВІР в ОдНосторонньому ПОРЯдk)'1І • 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
сс4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цИМ ДOГ080PD~I, ~ 
заборгованості ввахсається податковим боргом 1 стягується З нарахуванням пені'о: 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій ~ і 
наявності) із розрахунку 120 BiдcQТКЇB річних облікової ставки HaцioHВJlЬHOГO 
Украіни, дUочоі на день виникнення такого податкового боргу або на день його ( 
частині) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за , 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт б.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: І 
ссб.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації шr. 
Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнеl&~ 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за мiCJD! 
знаходження земельної ділянІСИ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 на 
змісту: 

сс9.4.7. в п'ятиденниіі термін після державної реєстрації цього Договору тalабо БУ~:J 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО HiUIIj 

В!ДІІ0Відну копію opraнy державної податкової служби за місцем знаходженНJI ЗСМ1 
д1JIЯRXИ». 

. 1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. Ha~1 
ЗМІсту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторів в односторонньому порядку У впп_ 
передбачених законом та цим Договором». 

1.1~. Пyшcr 12.4 Договору оренди викласти В наступній редакції: 
ссI2.4. РОЗІРВання Дог.ОВОРу оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в одиосторо~ 
порJIДКy допускається у .Jвзі вевиконвнНJI Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та ~ 
даного Договору.» ~ 

~~ 
2. Цей Договір піДJШгає державній реєстрації. 

еє 3. ~ей Договір набирає чинвості після підписання сторонами та йоГО дe~ 
р СТРВЦll та застосовується до правовідНОСИН шо виникли з 01.10.2008 РОкУ.:. 

4. Обов'язок ЩО"О . а в, 
пов'язанІ' з .к ~ подання цього Договору ва державну реєстрВЦ1l0 т 

110ГО дерхсавНОIО Р' . eЄCТPВЦIЄlO, ПОКn8Д8ІОТЬСJl на Орендодавця. 



5. Інші умови договору 
V'оО406ЗЗ8002S4 зanиШВlОТЬ бореН~1І земельної дїJUlHКН від 10 трав0 2006 ро'"' за 
",:. СЯ ез ЗМIІІ. ..~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСІД(А МІСЬКА РАДА 
1t11/вськоІ ОБЛАСТІ 
ІОридична адреса: 

м. Бровари. вул.Гагарін&, 15 
в особі Спожка Ігорв ВаСllЛЬОВllЧ 

LB. СаllОЗІСКО 

ОРЕНДАР 

ПР"llа",,,",ї ІlіdllРllєлrе,(ь 
Басараб Олеzlllа"Оllllq 
ЮРlfДична адреса: 
вул. ЛеРМОНТОВ&,4 
м. Бровари 

обл. Київська 

L О.l.Б"ctIJНI(J 

мп 
( nplIlIIIIIIIIOcri псчm) 

Доroвір зареЄС1ровано у виконкомі Броварської міськоі ради, про що у книзі заПllсів держаВllОТ 
реЄС1рвціі AoroBopiB оренди вчинено ЗВПlIС від СС_)) 200_ року. 



Договір Ни1 
"ро BllecellllR 3./1,1" do dozooopy opelld" JеА,елыlff diлRІІIl" 

oid ОВ .сер""в 2006 року М0406ЗЗВООЗ45 
МІСТО Бровари Київської області 

12 грУДllR дві ТlI&:Rчі BO~l.aloro року 

OPEНДOДAВE~Ь: .Бровар~ька міська рада Київської області, IОРИДІlчна особа за 
законодав~ом УІСРWНИ, ІДеНТИфІкаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, юридична 
~eca: КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНYlочого обов'язки 
МІСЬКОГО гол,?ви - секрс:таря ради СаПО'КIС& Ігор. 8&&:II.'II.OBIIS.&, який діє на підставі ст.42 
Закову УКРВ1ни «Про МІсцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Басараб Олег Іванович, юридична адреса: м.БроваРII, 
вул.Лермонтова.4. ідентифікаційний код 2562308659, далі -"ОРЕНДАР", 3 другос стОРО"I', 
уклали цей ДОГОВІР про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧl1 
значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавств&, що 
регуmoють укладений ними правочин (зокрем&, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від с<з0» вереснв 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішенНJI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05, від 29.05.2008 року N!!744-37-0S та керуючись 
положенНJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 08 серпня 
2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної ділянки від 08 сеРПНR 2006 року за Н!!040633800345 (надалі - Договір 
оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельноі діЛJlНltИ згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1720 становить: 

- 7250,00 (сім тисяч двісті п'ятдесят) гривень ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік терміном до 29.05.2009 poкy~ Після 
закінчеННJI строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~ревах~е прзавоо поновленНJI ио~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1~НІше НІЖ за календарних ДНІВ ~o 
закінченНJI строку дії цьрго Договору письмово ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
продовжити ЙОГО діJO. -=-

П Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у оложення ЦЬОГО '':'' 
разі: - . UUOnI' 

. но'l' ділянки не за ЦІЛЬовим при:шачеппп ...... , - ВIПСОРИСТВННI земель оо. 
- порymенНJI термінів сплати ореНДІІ01 плати, 

.. ілянки» - допущенНJI погіршення стану земелЬНО1 Д • 

о енди викласти в наступній редакції: 
1.З.Пункт 4.1 Договору РІ ОСИ (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки 

«4.1. Орендна плата становить D. • 

земельної ділянки - 7 250,00 гp~eHЬ 1 склвдаєоо копійок.» - 725,00 (сімсот двадцять п J1ТЬ) гривень 



1.4.ПyrIКТ 4.4 Договору оренди ВИJ(JIасти у наступній редакції: 
«4.4. Орендна плата ВНОСИТЬСJl рівними частками щоміс~но ПРОТJlГОМ 30 (ТPII~ 
кanеlЩВРІІНХ днів. наступних за останнім календарним днем ЗВІТНОГО (податкового) ltfїCIlCllft 
урахуввнни пдв lWUlXом перерахуввнни на розрахунковий рахунок ОреНДОда81!J1 ~ 
33217815700005 УДК у Київській області м. Києва. код ЗЮ10 2357!923. МФО 82101~ 
одержувач - Броварське вдк. код кnасифікації 13050500 - оренда землш. . 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
- • І 

«4.5.2. зміНl1 розмірів земельног~ податку. та CТ~OK ope~Д~OI ~ла:m. ЗМІН~~. нормаl1lва;; 
грошової оцінки. підвищеНllЯ ЦІН. тарифІВ. ЗМІНИ коефІЦІЄНТІВ ІндексаЦl1, ВИЗlllчеllt. 
законодавством. І 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, ВИЗllачеllJlХ n.4j 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти В lІаступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесенни орендної плати У строки, визначені цим Договором, 
заборгованості вважається податковим борго~ і СТJlГУЄТЬСЯ З нарахуванням пеllі, ІІІ 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за r 
HВJlBHocтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного б 
Украіни, діючої на день виниквеННJI такого податкового боргу або на день його (6 
чаСТІІні) поramеННJI, звлежно від ТОГО, яка з величин таких ставок Є більшою, за ко . 
квлендарний день ПРОC'l'pочеННJI у його сплаті». 

1.7. Пунп 6.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'изaниit в п'ятиденний термін після державної реєстрації цьоп 
Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін та доповнень 1 

Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за r.sicun 
знаходжеННJI земельної ділянки». 

. 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 наступно", 
ЗМІСТУ: 

«9.4.7. в п'ятиденниіі термін піcnя державної реєстрації цього Договору та/або будь-_І 

д?да~ових yг~д, Договорів про внесеИНJI змін та доповнень до Договору тощо H~I 
B~OB1ДНY коппо opraвy державної податкової служби за місцем знаходженНІІ земeJJItR« 
Д1JIJIНICИ». 

. 1.9. Пунn: ~2:3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. HacтymtO!l 
ЗМІСТУ: «12.3.4. ІНІЦІативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у ВІI0_ 
передбачених законом та цим Договором». . 

С 
1.10: Пункт 12.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 

~~2.4. РОЗІРВання ДOГOBOp~ оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в одностороННЬО)/f 
рядку допускається Y-:l'831 невиконанни Орендарем ВИмог пункту 4 підпунктів 6.4 та 9.4 

даного Договору.» , 
'~:t:or 

2. Цей Договір піДJIJlгає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧИНн " • _Jl~ 
реєстрації та застосовуєть o~ П1CЛSI п1ДПИСвння сторонами тв його дер 

ся до правовІдНОСИН що вnнmmи з 01.10.2008 року. 
4. Обов'язок щодо подання Д _!I'I1L 

пов'язані з його деР>КВ8НОIО реєстр ~oгo оговору на державну реєстрацію та Вlll)""··· 
ОЦІЄЮ, ПОКn8ДаІОТЬСJl на Орендодавця. 



5. Інші УМОВІІ договору ореНДІІ 
N904063380034S заJшшаlОТЬСя без змін. земельної діJJЯllКl1 від 08 серпня 2006 року за 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GPOIJAPCf,КA ЛІІСЬКА РАДА 
КІ11всько10БJ1АСТI 
Іоридична адреса: 

М. Бровари, вуn.Гагарін&, 1 5 
в осоі апожка Ігори ВаСIIЛЬОВII'I. 

І.В. Call03IC''O 

ОРЕНДАР 

Пр"tJа""",,; ІІ;dllР"ЄАffЩЬ 
Басара6 Олег ItJаIlОIl"Ч 
10ридичиа адреса: 
вул. ЛеРМОНТОВ&,4 
м. Бровари 
оБJJ. Київська 

~. 
О.LБасара6 

мп 
( пр" НU8"OI:l і псчll'li) 

Договір зареєстровано у виконкомі Броварської міської радн, про що у книзі заш(сів державноі 
peєcтpaцtї договорів оренди вчинено запис від «~)) (" 20olРоку . 

.. 
? 



договір Нпl 
"ро о"е~е""л ЗJlІ;" до договору оре"д" ЗЄJ1Іел""оf ділЛІІ"" 

оід Jl.сер,,"л 2005 Р0'9' М10405ЗЗВООІЗ5 
МІСТо Бровари Київської області 

26 ЛllСТОПnДП дві ТIIСП&lі DOCLl\loro POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, IОридична 
особа за законодавством України, ідеllтифіl(аціЙНИfi код за даЮIМJI ЄДРПОУ 
263~6З75, IОРИДИЧН~ адреса: Київська обл .• М. Бровари. вул. Гагаріна, 15, в особі 
ВИКОНУIOЧОГО обов ЯЗІ(І~ MiCЬKO~O голови - секретаря ради Сппо)ккп (горо 
ВПСІІЛЬОВІІ'ІП, який ~I~ ІІа ПІДставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в YlcpalHJ», з ОДІІОГО БОIСУ, та 

ОРЕНДАР: ПП Дутий ІОрій Григорович, IОридична адреса: м.Бровар .... 
вул.Постишева,5-б кв.1. ідентифікаціЙНlIЙ код 2183319937. далі -"ОРЕНДАР". з 
дРУ10Ї сmОРОlІи, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlOЧИ добровільно і перебуваЮЧIІ при ЗДОРОВОМУ розумі та ясній пам'яті, 
розуміlOЧИ значення своїх дій, попереДIІЬО ознайомлені з приписами цивільного 
законодавства, що регулюlOТЬ укладений НІІМИ правочин (зокрема, з В.lмогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року N!!883-46-05 нормаТИВ}IОЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!!898-47-05, від 26.06.2008 року N!!774-38-05 та кеРУJОЧИСЬ положеННЯМ.1 
пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 31серпня 2005 
року уклали цей Договір N!! 1 (lІадалі - ДО10вір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної ділянки від 31 серпня 2005 року за N!!0405338001З5 (надалі -
ДО10вір оренди) про таІсе: 

1. Внести дО ДОГОВОРУ оренди наступні зміни: 
1.1. ПУНІСТ 2.3 ДОГОВОРУ оренди ВИlсласти в наступній редаІсції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВІДДШУ 
земельних ресурсів У місті Бровари від 24.10.2008 року N!! 04-3/13-3/1448 
становить: 

6574 (Шість ПIСЯЧ п'ятсот сімдесят чотири) гривні ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДlol викласти в наступній редакції: 
«З.l. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік, терміном до 26.06.2009 року. 
ПіCЛJI закінчення строку діі цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР має переВ8)~СН~ пр~о 

пuа його на новий строк. У цьому разІ ОРЕНДАР повинен не П1ЗНlше НІЖ поновлеппп.. ... Д 
за 30 календарних )nIiB до закінчеНlІЯ строку Дll цьoг~ оговору письмово 
повідомиnl ОРЕНДОМВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТІІ його дно. 

Положення цьог-6 Договору про переважне право ОРЕНДАР Я l1е 

застосовуlOТЬСЯ у разі: . 
_ використанні земельної ділянки не з.~ Ц1льо~им призначенням; 
_ порушення термінів сплати оренднОІ п~а~и, 
допущення погіршення стану земеЛЬНОI ДШЯНlсю). 

1.3.П НКТ 4.1 Договору оренди ВИlсласти. в І{аС:>,"~іЙ редакції:.. .. 
у fJОВИТЬ 10% (десять) ВІДСОТКІВ ВІД нормаТИВНОl ГРОШОВОl «4.1. Орендна плата ста .. 

оцінки земельної ділянки - 6 574,00 гривень 1 склада~. 
_ 657,40 (шістсот п'ятдесят сім) грllвень 40 КОП1Йок.» 



1.4.ПУJtlст 4.3 Договору ореllДl1 викласти У lІаступній редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься ріВIШМИ часткattflf щомісячно протяг~м 30 
(ТРIIДЦЯТJt) KвneIfДOpHllX днів, настуmшх за ocтaнHi~1 кanендаРlflіМ днем ЗВІТІІОГо 
(податкового) місяця без урахУВВНlfЯ ПДВ шляхом перерахування на розра.ХУНКОВIJЙ 

рахунок Орендодавця Не 33217815700005 УДК У КJlїВСЬкій області м. KJlCB~ код 
ЗІ<ПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код клаСИфlК811ії 
13050500 - оренда земрі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміНIІ розмірів зеt.tenЬJJОГО податку та ставок орендної плати, зміlJlІ 
HopMaТJIBIIOЇ грошової оціНКlі, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
ilfДeICcaцiї, ВIІзначеJШХ законодавством. 

У випадку відмови Орендаря зміНIІТИ орендну плату ІІа умовах. 
ВllзначеНllХ п.4.5 Договору, Орендодавець мас право розірвати цей Договір о 
ОДIJОСТОРОННЬОМУ порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. 
сума заборгованості вважається податковиr.J боргом і стягується 3 ІІарахуванням 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНIІХ 

санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКIІ 
Національного банка Украіни, діJOчої на день ВИНlfкнення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з величин 

таких ставОІС є більшою, за кожний календарний день прострочення у його 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редаІсції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаТІСОВИХ угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіJO органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. ПУНJСТ 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д?говору тощо надати відповідну копіJО органу державної податкової служб ... за 
МІсцем знаходження земcnьної ділянки». 

О. 

1.9. Пункт 12~ Договору оренди ДОПОВНltТlі НОВІІМ підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: С<.12.3.4. ініціативоJO однієї із Сторін в односторонньому 
ПОРЯДІСУ У випадках, пе}U'дбачених ЗВlсоном та цим Договором». 

, 1.10 •. ПУНJСТ 12.4 Договору оренди викласти в наступній редаІсції: 
«1_.4. РОЗІРВання Договору оренди землі за ініціативоJO Орендодавця в 
односторонньому поряд . 
пун 4' . ку допускається у раЗІ невиконання Орендарем вимог 

кту ,ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підлЯгає державній реєстрації. 
3. Цей Договір набирає ч '. . .. 

державної реЄстрацї" ІіИНОСТ1 шеля шдписання сторонами та ного 
IШn:. 1 та застосовується до правовідносин що ВИНИlCnIl з 01.1 0.200! 



о' 

І' 

3 

4. 060в'Я301( щодо подання цього Договору на держаВllУ реєстраціl0 та 
BliтpaТli, пов'Я31ші 3 його держаВflОIО реєстраціЄl0, ПОlшадаlОТЬСЯ ІІа Орендодавця. 

5. Інші умови договору ореНДІі земельної діЛЯНК.1 від 3 1 серпня 2005 року за 
1(2040533800135 зanJlwarоться без змін. 

6. Цей Договір укладеllО у трьох прш.rіРНlIКах. що MalOTL однакову 
10РИДИЧНУ сиЛУ, ОДІШ З ЯКПХ знаХОДIlТЬСЯ в Орендодавця. дрУГllD - в Орендаря, 
третій - в органі, ЯІ(JІЙ провів його дсржавну peccтpauilO - Кllївській регіональній 
фіnії Державного підпрllсмства "Центру державного земелыІгоо кадастру ПРI! 
ДержаВІІОМУ комітеті УlсраїIІИ по земеЛМIІІМ ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КIІІвськоІ ОБЛАСТІ 
Юридична адреса: 

М. Бяовари, вул.Гагаріна, 15 
• Са ,'I(IС3 Ігоря ВаСllJIЬОВllЧ 

LB.Cal103ICKO 

ОРЕНДАР 

пп Дуlllті ІОр;Іі ГРІІZОРООІІЧ 
IОридична адреса: . 
вул. Постиwева,56 кв.1 
м. Бровари 

обл. Киівська 

І \ 

r~, ,~ " :,: 
.~. 'мп ,: " 
~ \ ... "', .-" #' ., " t ~(:o ••• .' • 

t, '~'. . .. ,-' 

~~." 
t 
\ 
і • 
~. 
\ , 
; 

\ 
• 

. 
\ 

мп 
( npll IIОІІВllОсті ПС'ІDТЇ) 

., ... 



'"' АІ(Т 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

&с ,, ______ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міСЬІса рада, в 

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Уlсраїні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієї сторони, та ПРllваТНllїІ піДПРІІсмець ДyтIIЇl IOpiїl ГРИГОРОВІІЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa J\tlicLKa рада передала, а ПРlfваТІІІІЇІ піДПРllємець 

Приватний підприємець Дутий ІОрій ГРІІГОРОВИЧ прийняв земельну 

ділянку площею 0,0021 га, для обслуговування павільйону по 

вул.Постишева в районі розміщеllllЯ буд.S-б в м.БроваРII. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 26.06.08 за N!!774-38-0S на умовах 

оренди на 1 (ОДИН) рік терміном до 26.06.2009 РОІСУ. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Бро(Jорсы/аa лlісы/аa рода 
KIIЇ(JCbKOЇ 06лос",і '=
ВJридичнаадреса: _~ 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 . 
ВИІ(О ЧИЙ обов'язки МІСЬКОГО 

..... ,.г6лО . и' С етар міської ради ,.... - : 

'.;" ........ '. -. .:- .' '. 
" ., ';: ,." .. . 
!c.~I#· • ' .. 

~~( \: . '. . ~ r: , / I.B.CanOJ/CKO / 

~~\:!7:'.;'" . ........ . '1 " .~ 
-!оп- с .',1' 
~-\vt{"l· ~~" 't.. '.1 , ••• ..~ 'і. .:r 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

ДYnIlllї ю.г. 
Юридична адреса: м.Бровари 

Вул.Постишева,5 кв.б1 

~.Г.дYmUiil 
мп ( за HВJlBHOCТЇ пе'Іатї) 



Договір Ne2 

Про внесеннв змін до договору оренди земельно;' ділянки 

від 14 серпня 2002 рону Ng'290 

Місто Бровари КІIЇВСЬКоЇ області 

-- листопада дві ТlІСRчі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області IОРJlдична особа за 
ЗDJ(онодав~:rвом України, ідеllТИфікаціЙllиR код за даШfМИ ЄДРПОУ 26376375, lориднчна 
адреса: Кlf1вська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, D особі ВИКОНYlочого обов'язки міського 
ГОnОВl1 - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильовича, Rкий діє на підставі ст.42 Закону 
УкраїНИ «Про місцеве самоврядуваННR в Україні», 3 одllого 601\)1, та 

ОРЕНДАР: ПРІІватне ВllроБШfче підприсмство "Квман", lоридична адреса: м.БроваР.1 
вул.ДJtМJrrpова,24, ідентифікаційний код 25197481, в особі директора Потієнка Олега 
ВanерifiОВJlча, який діє на підставі статуту, зареєстрованого Печерською держаВНОIО 
вдt.IiHicтpaцiЄlO м. Києва від 27.08.1997 року Н! 19934, та змін зареєстрованих Броварською 
міською радОІО 30.10.1998 року Н22157, 08.08.2000 року Н!2157, 22.03.2002 року Не2157, 
Haдani - "ОРЕНДАР", 3 другого 601\")', уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
зпачеИНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПIІСами цивільного законодaDСТВа, що 
регуmoють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) до 
затвердженої рішенням Броварською міською радою від "30" вересня 2008 року Не 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 2.5, 3.1.3 Договору оренди 
земельної ділJIИКИ від 14 серпня 2002 року уклали цей Договір Н!! 2 ("адаяі - Договір) про 
внесеиия змін до Договору оренди земельної ділннки від 14 серпня 2002 року Н!!290 (надалі
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 1 Договору оренди доповн.rти новим підпунктом 1.4 і викласти його в 
наступній редакції: 

«t.4.Положення цього Договору про переВЮlQlе право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі: 

- вихористаииі земельної ділянЮI не за цільовим призначенним; 

- порушення термінів сплати орендної плаПI; 

- допущення погіршення CTВW земельної ділянки» . 

. ~ .-
1.2. Пункт 2.2 Договору оренди ВИJ(JIаСПI в наступюй реД8ІЩll: 

'(2 2 О овить 7 % (сім) BiДCOТJaB від нормативної грошової оцінки земельної , .• рендна плата стан .' ) 14 
ділянки _ 33 502грн. і складає 2 345,14 грн. (ДВІ ТИСЯЧІ триста сорок п))ять гривень 

копійок на ріК)). 

1.3. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній реД8ІЩїі: 
. • ка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 

«2.3. Нормативна грошова .. ОЦІН оо ., 11 11 2008року N!!04-3/13-3/1821 становить 
ресурсів у місті Броварах КИІвСЬКОl облаСТІ ВІД . • 

·33502 (тридцвть три тисячі п'ятсот дві) гривні ОО копійок. 



1.4. ПУНІСТ 2.4 Договору ореНДІ! ВltклаСТl1 у наступніП редакції: 

«2.4. ОреНДIІО плота вноситься рівними частками щоміся~шо протягом 30 (ТРIІ.'1I1J1 f1l) 
IсмендаРНIІХ ДІІ ів, ІІОСТУПН".Х за остаНllім календарним днем звітного (податкового) місяUJI Ое) 
ура:<уоання пдв ПШЯХОМ перерахування на розрахУНКОВІІЙ po.'<YНOIC ОреllДОдавця Ла 
33210812700005 УДК У Київській області м. КІIЄВа, код ЗКПО 2357] 923. МФО 821018 
одеР)lсувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі». . 

1.5. Пункт 2.5.2 Договору ореНДІі Вllкласти в наСТУПllій редакції: 
«2.5.2. зміllИ розмірів земельного податку то ставОІС ореllДНОЇ платн. зміНIІ нормаТIІВltОі 
грошової оцінки, підвищення ціll, тарифів, зміЮі коефіціснтів і ндеlссації. 8111I1a'leltll\ 
ЗОІСОІІОДОВСТВОМ. 

У ВІІПОДКУ відмови Орендаря зміЮ·IТИ орендну плоту на умовах. визначеllllХ п,4 5 
Договору. Орендодавець має право розірвати цеП Договір в ОДІІОСТОРОННЬОМУ порязку.)) 

1.6. Пункт 2 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТИ новим підпунктом 2.8 наступного змісту: 

«2.8. У разі невнесення орендної плати у СТрОIСІІ. ВИЗllачеllі цим Договором. СУ\ІІ 
заборгованості вважається податковим боргом і стягуеться з нарахуванням пені. ,"о 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних сашщій за їх lfаЯВIІОсті) 
із розрахуНІСУ 120 відсотків річних облікової ставки НаціОllального банка України. діlOЧОЇ НІ 
день ВIІН1ікнення такого податкового боргу або на день його (його чаСТlІні) погашеннІ. 
залежно від того, яка з величин таких ставОІС е більшою, за ІСОЖІШЙ календарний дет 
прострочення у його сплаті»). 

1.7. ПУНlСТ 4.1 ДO~OBOPY оренди доповниm новим підпунктом 4.].6 наступного змісту: 

«4.1.6. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реестрації ULoro 

Договору та/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень ilО 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за місиеll 
знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 7.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 7.1.6. наступного змісту. 

«7.1.6. ініціативою однієї із Сторін в ОДНОСТОРОIlIlЬОМУ порядку У випадках. передбачеНl1t 
заlСОНОМ та ЦИМ Договором». 

1.9. Пункт 7.1 Договору оренди доповнити новим підпушстом 7.1.7. наступного змісту: 

«7.1.7. Розірвання Договору оренди землі за ініціаmвою Орендодавця в односторонньо\9 
порядку допуска:rься у разі невиконання Орендарем ВlіМОГ пункту 2, підпунктів 4.1 дано" 
Договор! .. ДOГO~IP ввв>~са~ться розірваним за ініціаТИВОIО Орендодавця з моменту flабyt1' 
чинноСТІ ВІДПОВІДНОГО Рlше~I;ІЯ суду, прийнятого на ВИМОГУ Орендодавця». 

2.ЦеЙ Договір підлягає 1~Р)J(авній реестрації . 

. 
еє з.~~й Договір набирає чинності після підписання сторонами та його дep)l(llВllt' 

р страЦI1 та застосовується до правовідносин що виникли 3 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок щодо подонн Д 1]1311' 
пов'язані з ЙОГО державно я ~bOГO оговору на державну реестраціlО та ВІІ 

10 peeCTpaЦle1O. поклада1ОТЬСЯ но Орендодавця. 



5.lHWi УМОВlі ДОГОВОРУ ореНДІІ земсльної діЛЯIІКIІ від 14 сеРПІІЯ 2002 рок)' 30 N!! 290 
311ЛllwаlОТЬСЯ без змін. 

б. ЦеП Договір укладено У трьох ПРlfміРШlках. що MalOTb ОДllакову IОрlІДIІЧНУ снлу. 
аДШI з ЯКІIХ ЗНОХОДIfТЬС~ В Орендодавuя, другиЯ - в Орендаря. третіn _ В органі. ЯЮln провів 
fioro деРЖа8IIУ реССТРОЦІІО - кIІївсы�іnn регіоналЬtlіЯ філії Державного піДПР'lсмства "Центру 
ДСРЖОВІJОГО земельного Ісадастру при ДержаВІІОМУ комітеті Yкpaї1I1I по 3CMenLIIIIM ресурсам" 
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Договор .N'п 1 

"ро ВllесеllllЛ ЗJ1Ііll до dOZOBOPY opelldll :Jе..lІел"ІІ0; ділЛІІ"" 

від 2S З'СОО"",л 2006 POh.y.NiJ0406JJBOOJB9 

місто Бровари Київської області 

СLlІІlnдl(Лlllого грудІІЛ дві ""'СЛI,і OOCbJ1Iozn РО'')' 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварська міська рада КІІЇВСЬКОЇ області. JOРИДИЧllа особа за 
законодавством YKp~IНII, ІДеllТIІФіlсаціііниіі ІСОД за даними ЄДРПОУ 26376375, 
lори~ична a~pecn: КlІІвська обл., м. БроваРІІ, вул. Гагаріна. 15, в особі ВИКОIІYlОЧОГО 
обов язки МІСЬІСОГО голови - секретаря ради СnПОіККn Ігоря 8nСІІЛЬОВІІSln, який діє на 
підставі CT.~2 ~aKO~y Укра!НIІ «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
БроваРСЬКОI МІСЬІСОІ ради ВІД 24.07.2008 року Н!!128 з одного БОIСУ, та 

ОРЕНДАР: Приватне підприємство «Візит», JOридична адреса: м.Бровари, 
вул.ВОІсзальна,24, ідеllтифікаційний ІСОД 20570484, в особі директора l(nКУШl 
ВОЛОДII~IIIРn ВnСIIЛЬОВIIЧn, ЯКlіЙ діє на підставі статуту, зареєстрованого державним 
реєстратором за Н!!1 355 105 0000 000096 від 11.05.2005 ро,су 3 друzої сторотІ, уклали 
цей Договір про наступне: 

ДіІОЧІі добровільно і перебуваJOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlОЧІI значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПJlсами цивільного 
законодавства, що регулJOJOТЬ укладений ними правочин (зокрема. з вимогами щодо 

недійсності правочину), відповідно до рішення Броварсы�оїї міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та JCеруJOЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 25 жовтня 2006 рОI'У УКЛали цей Договір Н!! 1 (ІІадШJі
Договір) про внесення змін до дОГОВОРУ оренди земельноі ділянки від 25 жовтня 2006 
року за К!!040633800389 (надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будіВlІІlЦТВn 

згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки відділу земельних ресурсів у місті Броварах від 29.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/1593 
станОВІ ІТЬ 77 934 (сімдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять ЧОПІРИ) гривні ОО копійок. 

Нормативна ГРОЬJOва оцінк.а з~мельної діл~нки з ДnТlI ЗДnSIЇ Об'ЄКТ~ в 
експлуатацїlO згідно ви~~гу з теХНlЧНОІ дoкrмeIlTa~l1. про нормати~ну грошову ОЦІнку 

земельної ДЇЛЯНІСlі відділу земельних peCYPC~B У МІСТІ, Броварах BI~ .29.10.20?8 РОІСУ 
Н!!04-3/13-3/1592 становить 155 869 (сто п ятдесят п ять тисяч ВІСІМСОТ ШІстдесят 

дев'ять) гривень ОО КОllіЙоК). 

1.2. В підпункт 3. Пункту 3 ДO~OBOPY ОР~.~дИ внести зміни. замінивши ЦИфРУ «3» 
на цифру «3.1.» та ВИJCЛасти В наступюй редакЦI1: . . . 
«3.1. Цей Договір ytсладеІІО строком на 1 (один) plIC, Tepttl1HOM до 16.10.2009 року. ПІСЛЯ 

. строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його 
заКІнчення .• . 30 . 
на новий строк. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не ШЗНlше НІЖ за календарНIІХ ДI11В 



до закінчеJIІІП строку дії цього Договору ПlIСЬМОВО повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ "Ро 
намір ПРОДОВЖІJТИ Вого дііО. 

у разі: 
ПОЛОЖСJJНЯ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬс, 

- вшсористанні земельної ділянки не за ціЛЬОВJJМ призначенням; 
- порушеllНЯ терміІlів сплати орендної плати; 

допущення погіршеJlНЯ стану земельної ділянки». 

1.3. ПУНJСТ 3 Договору оренди ДОПОВНIlТИ JlОВИМ підпунктом 3.2 ІІаступного 
змісту: 
«3.2. СТРОІС передбачений для будіВlIJщтва об'СJста міСТОбуду~аJJНЯ .(введеНIІЯ об'єК1у в 
експлуатаціlО), встановлениn терміном до 16.10.2009 РOlсу. згІДНО РlшеllllЯ ВИКонавчого 
Ісомітету Броварсы�оїї місы�оїї ради від 05.12.2008 року Ng616. 

1.4. Пункт 4.1 Договору ореllДИ Вllкласти в наСТУПJJій редакції: 
«4.1. ОреНДІІа плата стаНОВІІТЬ 7 % (сім) відсотків від нормаТИВIІОЇ ГРОШОВОЇ OI!iHKII 
земельної ділянки - 77934 грнвні - і складає 5455,38 (п'ять тисяч чотириста п'ятдесllТ 
п'ять) гривень 38 ІсопіВок на рік - ІІа період будівництва; 

Орендна плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оціНКІІ 
земельної' дinяНКJ{ - 155 869 гривень - і складає 10910,83 (десять тисяч дев'ятсот 
десять) гривень 83 копійки на рік - з дати затверд:JlСеll11Я Акту деРЗІсаВIІОї КО.\І;С;Ї про 
17рuuuлттл в ексмуатаціlО закінче1l0го будівнuцтва об 'єкmУі 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНIIПJ новим підпунктом 4.1.1. наступного 
зr.fісту: 

((4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищеННІ 
строку, встановленого для будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в 
експлуатаціlO), визначеного у п.3.2. цього Договору. 

1.6. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 настуПlIOГО 
змісту: 

«4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіnснlОЄТЬСІ 
ООЧlfнаIOЧ}J з місяця, наступного за місяцем заJсінчення строку, встановленого д.~1 
будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в експлуатаціІО), визначеного)' 
О.3.! цього Договору». 

1.7. Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна плата ВНОС}JТЬСЯ рівними частками щомісячно протягом зо (ТРlfДЦJIТII) 
календарних днів, наC'fYПВИХ за останнім календарним днем звітного (податкового) AJісЯUI 
без урахування пдв ~OM перерахування на розрахувковнJi рахунок Орендо_ 
}(!! 33210812700005 УДІ( у КиїВСЬJQJi області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018. 
одержувач - Броварське ~ДK, ІСОД класифікації 13050200 _ оренда землі». 

«4 5 1.8: Пункт ~.~.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: • 
. . 2. З~IНИ. РОЗМІР!В земельного податку та стаВОІС орендної плати, зміни 1І0рмаТІ181f0l 

ГРОШОВОI ОЦІНКИ, П1двищення ціll, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації ВIІЗllачеJlJI~ 
заJсонодавством. ' 

о 4 5 Д У випawg відмови Орендаря змінити орендну плату ІІа умовах, визначеJlJtS 
о~~ядк:.~овору, рендодавець має право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОІІНЬО~У 
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1.9. П~НКТ 4.5.4 Договору ореІlдl1 BllкnaCТII в Ш1СТУПllіП редакції: 
«4.5.4. У РОЗІ. неВllесеЩIЯ ореНДIІОЇ плат.. у СТРОКІІ. ВIІ:шачені ЦИМ Договором. сума 
заборгованоСТІ вважається податковим боргом і стягується з нарохуваtlllЯМ пені. що 
lІарDXОВУ~~СЯ 11І1 суму податкового боргу (3 урахуванням штрафНIІХ санкціП за ЇХ 
IlDЯВI!ОСТl) .. З р?зрахушсу 120 відсотків рі'IНlIХ облікової стаВКIІ націоIloJlыІгоo банка 
УкраlН!і, ДІІОЧОІ на деllЬ ВIIНII~lІеШIЯ такого податкового боргу або 110 деllЬ Пого (Пого 
'lаСТIIЮ) погашеllНЯ, залежно ВІД того, НІса з вenllЧl1ІІ ТОКІІХ ставок е біЛЬШОIО. за КОЖ111Ііі 
кonеlщорниіі деllЬ прострочення у Аого сплаті». 

1.10. Пункт 6.4. Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
(с6.4. Орендар зобов'язаllllЯ в п'ЯТllдешшП терміІІ після державної реестрації цього 
Договору та/або будь-яких додаТКОВIІХ угод, Договорів про внесення змін та доповнень 
до Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової службll 30 
місцем знаходжеНJlЯ земельної діЛЯIIJСJ.I». 

1.11. ПУJlКТ 9 Договору ореllдll ДоповtlJlТИ НОВІІМ підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

сс9.4.6. в п'ятиденниЯ термін після держаВIІОЇ реестрації цього Договору та/або будь
яких додаТІСОВИХ угод, Договорів про ВllесеllllЯ зміll та ДОПОВllень до Договору тощо 
HaдaТlI відповідну копію органу держаВIІОЇ податкової служби за місцем зна.~одження 
земельної діляНlСИ». 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: 

«12.3.4. ініціаТlіВОЮ однієї із Сторін в односторонньому порядку У випадках, 
передбачених законом та цим Договором». 

1.13. Пункт 12.4 Договору оренди викnастн в такій редакції: 
ссI2.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в 
односторонньому порядку допускається в наступних ВI.JПадка.~: 

- неВИlсонання Орендарем вимог п.4. п. 6.3, та п.9.4 цього Договору; 
- в разі закінчення строку дії дозволу на будівни!'!тво Об'Єкту. містобудування, 

якщо Орендар за цеП час не приступить до виконання БУДІВельних PO~IT; , 
- В разі закінчення строку, встановленого для БУДІвництва об єкта 

містобудування (введення об'СIСТУ в експлуатацію), ВJlзначеного у п.3.2 цього Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧИllності після підписання сторонами та його державної 
... овуєт.ься до правовідносин шо ВИНIIКnИ :І 01.10.2008 РОІСУ. реЄСТРВЦll та застос _ ;і _ 

4 ОБОВ'JlЗОІС щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
• -. покладаються на Орендодавця. пов 'язані з його державнOJО ресстраЦІЄІО, 

оренди земельної дinяНIСИ від 25 жовтня 2006 року за 5. Інпd умови договору . 
N20406ЗЗ800З89 З8J1ишаtотьСЯ без змІН. 

. ох npJlMipHIoIKax, що маІОТЬ однакову ЮРИДИЧНУ 
6. Цей ДОГОВІР укладено ~ трь додав ця другий _ в Орендаря, третій - в органі, 

силу, один з яких знаходиться В рен. _ КиУвській регіональній філії Державного 
ЯКИЙ провів його державну реєстраЦІЮ 
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'" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

17 zр)'дllЛ дв; ",,,слч; ВОСЬАlого PO/(j1 .т. БроваРlI 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська рада, в особі 

виконуючого обов'язки міСЬІ<ОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та ПРllватне піДПРllЄМСТВО 

«ВіЗIIТ» в особі Дllреl(Тора Какуна ВОЛОДII~IJJра ВаСllЛЬОВllча з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРJlваТJJе піДПРllЄМСТВО 

«ВіЗIIТ» прийняло земельну ділянку площею 0,1072га, для будіВНIJцтва та 

обслуговування аВТОСТОЯIШ:11 - землі транспорту, по вул.ВокзальніЙ,24 в 

м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за 

Н!!898-47-05, на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 16.10.2009 

року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємнОІО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська JfI;CbKa рада .. 
':-

ПРИЙНЯЛО: 

ПРllваnlне "ідnрllЄJflсmво 
((ВЇЗ,,"m 

Юридична адреса: 

м. Бровари, вуп.Вокзальна,24 

Директор 

~~ ~.:...--=---_ / В.В.Каку" / 



Договір Ne1 

Про внесення змІн до договору оренди земельної ділянки від 21 лютого 
2008 року N!0408ЗЗ8000З9 

Місто Бровари Київської області 

17 листопада дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka міська рада Київської області. lоридична особа "Ja 
звконодав:гвом VlcpalНII. lДеНТlІфlкаціnний код зв даНИМIІ ЄДРПОУ 26376375. lоридична 
адреса: Кювська обл .• М. БроваРІІ. вул. Гагаріна. 15. D особі ВИКОНУІОЧОГО обов' язки міського 
ГоЛОВIІ - секре:аря радИ Сапожка Ігоря Васильовича. якиА діс на підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
України «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні». з одного боку. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальніСТIО «Пантера ЛТД», IОРIІДlІчна 
адреса: 01133, м.l(иїв, бульв. Лесі УкраїНКIІ.28. КВ.К.3 1 3. ідентнфіl(аційний І(ОД 35059351 
(свідоцтво про державну реєстраціlО юридичної особи, зареєстроване ПечеРСЬКОIО panOIlHOIO 
у м. києві державнOJО адміністраціЄІО від 24.04.2007 року Ни1 070 102 0000 027929) в особі 
ДІІректора Кальонової Владислави Миколаївни, яка діє на підставі статуТу. зареєстрованого 
державним реєстратором від 01.08.2007 року за НI!I 070 1050003 027929. далі -"ОРЕНДАР". 
з ()ругоТ сmОРОllи, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРіlПИСами ЩІ вільного законодавства. що 
регулю1ОТЬ укладений IJИМИ правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), до 

затвердженої рішенням Броварською міською радою від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари. рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008року Н!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.4 Договору 
оренди земельної ділянки від 21 лютого 2008 року уклали цей Договір НІ! 1 (mlC>a',; - До?ов;р) 
про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 21 лютого 2008 року за р. 
НІ! 040833800039 (надалі - До?овір ореЩ)lІ) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцію(а земельної діЛЯIJКИ згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 20.1 0.2008року НІ! 04-3/13-3/1320 становить : 

- 206 692 (двісті шість тисяч шістсот дев»яносто дві) гривні ОО ІСОПЇЙОК . 
..; 

1.2.ПуНlСТ 3.1 Договору-оренди ВИlmасти в наступній редакції: 

«З. 1. Цей Договір Уlсладено строком на 5 (ш)ять) років, TepMi1l0M до 21.02.2013 POKY~ Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР мас. п~реШі)I~не право поновлення ио~о на 
110В й V ому разі ОРЕНДАР повинен не П1ЗН1UJе НІЖ за ЗО календарних ДНІВ до 

истрок. ць . ОРЕНДОДАВЦЯ . 
ЗВlсінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ про наМІР 

продовжити його ді1О. 

П Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 18СТОСОВУІ0ТЬСЯ у разі: оложення ЦЬОГО 

• но'l' діЛЯJlКИ не З8 цільовим призначенням~ - використанНІ земель 

- порушення термінів СПЛВ'L'и орендної плати~ 



- допущеlШЯ погіршеНIІЯ стану земельної діЛЯНК}f)). 

1.3.Пункт 4.1 Договору оренди ВlfклаСТl1 в наступній редакції: 
. ., нормативної грошово" . ее4.1. Ореllдна плата становить 1 О % (десять) ВІДСОТКІВ ВІД І ОЦIIt~ 

земельної ділянки - 206 692 грИJJень - і СКЛDдас: 

20 669,20 ( двадцять тисяч шістсот шістдесят дев))ять) гривень 20 копійок на рік. 
1.4.Пункт 4.3 Договору ор.енди Вlfкласти у наступній редакції: 

ее4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щоміС~ЧJlО протягом ЗО (ТРllдl1Я11l 
KaneндaplllfX днів. наступних за останнім кanендарним днем ЗВIТlIО~О (податкового) МIСЯIlJl бt 
урахування пдв шляхом перерахування на розрахунковии рахунок OpelJДo.oaвu 
14'!! 33210812700005 УДК У Київській області м. Кисв&, код ЗКПО 2З~7192З, МФО 821011 
одеР)lсувач - Броварське ВДК, код класифіlсації 1 З050200 - оренда зеМЛІ» . 

• 
1.5.Пункт 4.5.2 Договору оренди вюсласти в наступній peд~~iї: . 

ее4.5.2. зміНlf розмірів земельного подаТІСУ . та CТ~OK ope~Д~OI .пла! .. , ЗМІН~. нормаТIІВНО 
грошової оцінки, підвищення цін, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIЄНТIВ шдексаЦIІ, ВИ']}JачеНJr 

заКОIlОдавством. 

у ВІІППДКУ BiдalOB11 ОРСІІДВРП зміJIIIТ11 ореllдllУ плату 118 y~IOBax, ВI11Шl'IСIІІIХ п.4~ 

Договору, СТОРОШІ РОЗРІІВВІОТЬ договір ОреНДІІ. ЯІСЩО, r Biд~IOBB від добровілЬJJоrl 
розіРВВІІІІП договору ЗD ЗГОДОIО'сторін, цеп договір РОЗРllваєтьсп у судовому ПОРЯДk1'.IІ. 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ее4.5.4. У разі невнесення орендної плат.. у строки, визначені цим Договоро·м. С~Ч: 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені. lІ:і 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафн"х санкцій за іх наявнocn 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка України, діючоїР 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашеНRI 
зanе)кно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожннй календарний .!lrRI 

прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору оренди викласти в новій редакції: 

ее6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього ДогоВОР! 
та/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Доroво" 
тощо H~~~ відповідну копію органу державної податкової служби за місцем зна.ходжеll!l 
зеl\IСЛЬНОІ дшянкИ)). . 

1.8.Пункт 9 Договору оренди доповнити новим піДПУНІСТОМ 9.4.7 наступного змісту: 

ее9.4.7. в п'ятиденний T~PMiH після державної реєстрації цього Договору та/або будь-'ЕІІ' 
д?датк~вих yг~д, Договоprв про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО Haдa~ 
в~дповlДНУ КОП110 органу дее,жавної податкової служби за місцем знаходження ']eMfJ'b~ 
ДІЛЯнки)). -

1111з1з·9. !I~кт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11 З З наступногозміС~ " ІНІЦІаТИВ0 . оо. С . . . . .-
Зак~~о~ та Д ю ОДНІЄІ ІЗ торlН В односторонньому поряДlСУ у випадках, передбаче 

цим оговором)). 

1.9. П~нкт 11.4 Договору оренди Викласти в наступній редакції: 
ес 11.4. РОЗІРВання Договору о " . . ьo~ 
порядку ДОпускається у . ренди земЛІ за ІНІЦІативою Орендодавця в односторонН ~I 
данОГО Договору. Договf;З~:~::наННJI ?рендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 tOeJII: 

нвбyrrя Чинності відповідного' ься РОЗІрваним за ініціаТИВОIО Орендодавця 3 моМ І 
РІшення суду пр .. , }ІИНЯТОГО на вимогу Орендодавця)). 



-~-

2.ЦеП Договір підпягос деРЖОВllіП рееСТРації. 

З.ЦеП Договір 1І0бllРОС ЧlIJlІІості після піДПIІСOlШЯ СТОрОIІОМIІ то Пого державної 
реестр~ції то ЗОСТОСОПУСТI.ся по прововіДllОСl1ІІ що ВІШІІКЛІІ '3 01.10.2008 року. 

4.0бов·язок щодо ПОДОІІІІЯ цього ДОГОВОРУ ІІа держаВIІУ реестроціlО то ВllтраТIІ. 
пов'ЯЗОllі з Пого деРЖОВIІОІО peccтpouiEIO. ПОКЛВДОІОТЬСЯ 110 ОРСІІДОДОВЦЯ. 

S.JJlwi УМОВJI договору ореllДIІ земслыІїї діЛЯIІКИ від 21 ЛlОТОГО 2008 рОIСУ за 
Н!!О40833800039 ЗOnИWОIОТЬСЯ 'без зміll. 

6. ЦеА Договір укладеllО У трьох ПРlІміРIІИIСОХ, що маlОТЬ ОДІІОІСОВУ IОрllДІIЧIІУ Сlrnу, 
ОДІІІІ з JllCJіХ знаходиться в Ореllдодавця, ДРУГIlП - в Орендаря, третіП - в органі, якиА провів 
Ного деРЖОВllУ peccтpouilO -Київській periOIlOnbllin філії ДСРЖОВІІОГО піДПРІIЄМСТВО "ЦеllТру 
деРЖОВIІОГО земелыlгоо ІСОДОСТРУ ПРІІ ДеРЖОВIІОМУ комітеті YKpOЇlI1I по земелыІlмм ресурсам" 

РСlспі:ШТII сторіІІ 

ОреllДОДОUСЦЬ 

І БроDорсы�оo місы�аa рада кJlївсы�оїї області 

ідеllтифіlсаціЙШIП код 26376375 

I<JIївсы�аa обn., м. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15 

, ~, ;7 
, " ..•. "-; .. 

'. " .:' .. / .,.. .... .:.: ............ " 

.. 
':-

ОРСІ.ДОР 

тов «Пантера ЛТД)) 

IОРIІДIІЧllа адреса: 

бульв. Лесі українки,28, К.3 13. м.Київ, 

в особі 



Договір НпІ 
"ро 'lІІ~се""л ЗА';" "0 "оговору оре"",, зє"lІєл""оf dїлл"к" 

",." 02 ~'o",oгo 2005 рок)' М0405ЗЗ800004 
МІСТО Бровари Київської області 

24 лш:топпдп дві ТIIСЯ'lі BOCLJ\IOfO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, 10РJ.tДІlчна 
особа за законодавством УкраїН.I, ідентифікаційний код за ДОІІИМИ ЄДРПОУ 
26376375, ЮРИДИЧllа адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі 
ВIIКОІІУ10ЧОГО оБОВ'ЯЗIСl1 міського голови - секретаря радll СППО~КІ(П Ігоря 
ВПСІІЛЬОВІІЧП, який діс на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядження Броварської міської ради від 
24.07.2008 року Н!!128 «Про Вllконання обов'язків міського головИ), з одного 
боку,та 

ОРЕНДАР: ПП Полатовська Лlобов Василівн&, юридична адреса: 
м.Бровари, вул.Р.Люксембург.58-а. ідентифікаційний код 2532302965. далі -
"ОРЕНДАР·'. :1 другої сmОРйllІІ, уклали цей Договір про наступне: 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій. попередньо ознайомлені з приписом., цивільного 
законодавства, що регулrОl0ТЬ укладений ними праВОЧIІН (зокрема, 3 вимогами 

щодо недійсності правОЧIІНУ), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міСЬІСОЇ ради від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 26.10.2006 року Н!!141-10-05 та кеРУ10ЧИСЬ положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 02 лютого 
2005 ро ІСУ УIСЛали цей Договір Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 02 ЛІОТОГО 2005 року за .Н!!040533800004 
(надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пуюст 2.3 Договору ореНЩI викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 2810.2008 року Н!! 04-3/13-3/1511 
становить: 

-156934 (сто п'ятдесят ші~ть ТИСЯЧ дев'ятсот тридцять чотири) гривні ОО копійок. 

1.2.Пункт 3.1 До[овору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укл~ено строком на 3 (три) роки. терміном до 26.10.2009 року. 
ПісЛJI З8Ісінчення CТPOI~ дії цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР має перев~~ пра~о 
поновлення його на новий СТРОІС. У цьому разІ ОРЕНДАР повинен не ШЗНlше НІЖ 
за 30 календарних днів до закінtІенН.R СтрОІСУ дії .. цьoг~ Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити иого Д1ІО. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАР Я не 
застосовуються у разі: • 
_ використанні земельної діЛJIНКИ не з.~ Ц1льо~им призначенням; 
_ порушення термінів сплати ореНДНОI п~а~, 
допущення погіршення стану земеЛЬНОl ДІЛJIНКИ»). 

1.3.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редаІщії: 



«4.1. Ореllдна плата становить 10% (десять) відсотків від нормативної ГРОШОвої 
оцінки земельної ділянки - 156 934 гривень і складає: 
- 15693,40 (п'итнадцять тисяч шістсот дев'яносто три) гривні 40 копійок на рік. 

1.4.Пункт 4.4 Договору оренди викласти у наступній редакції: 
«4.4. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом ЗО 
(ТРІІДЦИТИ) календарних ~ днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) місяця без урахуванllЯ пдв WJIJIХОМ перерахування на розрахУНКовий 
рахунок Орендодавця N!! 33217815700005 УДК У Київській області м. Києво. код 
ЗКПО 23571923, МФО 821 О 18, одержувач - Броварське вдк. код класифікації 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.6.2. зміНlf розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни 
нормативної грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
індексації, визначеНIDС законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умов8."<, 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.6.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. 
сума заборгованості вважається податковим боргом і СТЯІ-УЄТЬСЯ З HapaxYBaHHJI~1 
пені. що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставк" 
Національного банка України, діючої на день виникнення такого податкового 

боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з величин 

таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його 
сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4. 
наступного змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. ПУНІСТ 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 
наступного змісту: . 

«9.4.6. в п'ятиденниЙ т.с:рмін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаТІСОВИХ"=-' угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д?говору тощо надати вJ,gповідну копію органу державної податкової служби за 
МІсцем знаходження земельної ділянки». 

1.9. Пу~кт 12.2 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.2.7. 
наступного ЗМІСТУ: « 12.2.7. іІlіціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, передбачених законом та цим Договором». 

1.10. ПУНІСТ 12.3 Договору о ...Оо. «123 р . ренди викласти в наСТУПН1И реД8lЩll: 
" ОЗlрвання Договору оренди . . . . 

односторонньому п земЛІ за lНЩlаТИВОІО ОрендодавWl в 
ПУНКТУ 4' .орядку допускається у разі невиконання Орендарем вимог 

, ПЩПУНКТ1В 6.4 та 9 4 дано Д . . го оговору. ДОГОВІР вважається розірваниМ 



. 
; 
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за iHiuianfBolO 0PCHДOдВBЦR з моменту набyтrя чинності відповідного рішення 
суду, приАНRТОГО на вимогу Орендодавця)). 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. ~eA Дoгo~.~p lіабlірає чинності після підписання сторонами та його 
державно! реєстраЦIІ та застосовується до правовідносин що ВИНИКЛІ.' 01.10.2008 
PQ!SL 

4. Обо~ 'язо~ щодо подання цього Договору на державну реєстраціl0 та 
Вllтрати, пов язаНІ з його державноlO ресстраціСl0. 110кладаl0ТЬСЯ на Орендодавця. 

S.Iнwi умови договору оренди земеJlыl'її діЛЯIІКИ від 02 Лlотоro 2005 року за 
N20405ЗЗ800004 ЗaJJиwаl0ТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеА Договір укладено у трьох примірниках, що MalOTb однакову 
10рИДИЧИУ силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря. 
третій - в органі, який провів його державну реєстраціl0 - КиївськіА регіональній 
філії Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 

Державному Ісомітеті УlсраїflИ по земельним ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВ,ІРСЬКА МІСЬКА РАдА 
киlвськоl ОБЛАСТІ 
10~ дичка адреса: 

М. ~Dвари, вул.Гагаріна,15 
в о, і апажка Ігор. В8С1ІЛLОВІІЧ 

І.В. СаllО3lСКО 
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Ми, що підписалися нижче: Броварська MiCЬ~~\;'P~~~":B особі 
, Ї' " 

ВЮСОНУlOчого обов'язки міського голови - секретаря міськоі ради Сanожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!І28 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРІІваТllllіі підприємець Полатовська Лlобов Василівна з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська MiCLlta рада передала, а ПриваТllllЙ підпрllємець 

полатовсы�аa Лlобов ВаСlfлівна прийняла земельну ділянку площею 

0,0242га по вул.Гагаріllа,11 для обслуговування магаЗІІНУ «КвіТІІ» в 

м.Брова рll. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.10.2006 року за 

Ne141-10-0S на умовах оренди на З (три) роки, терміном до 26.10.2009 

року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Аlіська l!.ада 
к"і"всы/оїї 06лаСnlі . 
Юридична адреса: .1.'. 

М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
веоНYJОЧИЙ обов' язки 

~ ~ '~~Kb:-~"i г~~ови - секретар 
~~ с ко :РМИ ... . ,~,' .. ---- . . ... ~. . 

(J/ ',.' 
~( "'" .,. 
~\ _ "": ry~); ;'В. Саnоз/СКО / 
"\,-

..... ,', ...... _~ "., 

~\J,.. :1- ~ ., 
, '-... .: .. \ "" .. : :_ ...... :.:.. . ........... -.,.,. 

ПРИЙНЯВ: 

ПП полаlnовсы/аa л.В .. 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Р .Люксембург,58-а 



Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянни від 12 січня 2005 
рону Ng0404007000B9 

Місто Бровари Київської області 

12 листопада дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, JОРИД.Jчна особа за 
звконодан:mом Украіни, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, JОРИД.Jчна 
адреса: КJIIвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОllytочого обов'изки міського 
ГОЛОВlf - секретаря ради Сапожка Ігори Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
України «Про місцеве самовридуваННJI в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОJО відповідальніСТІО «Полюс плюс», JОРИЩlчна 
адреса: 07400, м. Бровари, вул. Промвузол, масив, ідентифікаціЙН.JЙ код 32932401 в особі 
директора Золотухіної Валентини Федорівни, ика діє на підставі статуту, зареєстрованого 
державним реєстратором виконавчого комітету від 30.06.2004 року за Н!!092083. далі -
"ОРЕНДАР", 3 друго)' сmОрОШ/, уклали цей Договір про наступне: . 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'иті, розуміJОЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регулюють укладений ними праночин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радою від «30» вересня 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та керуючись 
положеннями пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 12 січня 
2005 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди 

земельної ділянки від 12 січня 2005 року за р.Н!! 040400700089 (надалі - Договір ореllдll) про 
таке: 

I.Внести до Договору ореlЦtи наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 27.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1498 становить: 

- 241 687 (двісті сорок одна тисяча шістсот вісімдесят сім) гривень оо копійок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір укладв.ftо строком на 5 (ш)ять) років, терміном до 16.12.2009 р. Після 
закінчення строку дії ULoro Договору ОРЕНДАР має. п~ревах~е право поновлення йо~о на 
новий СТРОІС. У цьому разі-0РЕНДАР ПОВ11нен не П1З.Н1ше НІЖ за 30 календарних ДНІВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити його дію. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у разі: 

_ ВИlсористанні зеtflельної ділянки не за цільовим призначенням; 

- порушення термінів сплати орендної плати; 

_ допущення погіршення стану земельної ділянки». 
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lі едакції' о еНДlI ВllклаСТІI D наС1)'ПНI Ір' 
1.3.ПУIl1СТ 4.2 Договору Р • • opltJamDHOЇ ГРОШОDОЇ оцінки земеЛLllQi 

7 % (сім) DіДСОТКIВ ВІД н 
«4.2. ОРСllдllО плота cтalfODI~YЬ • 
дїJIЯIIКІI- 241 б87 rpllDelfЬ - І складає. • • ть IІвень 09 копійок на рік. 
1 б 918,09 ( шіСТІІoдцJlТЬ ТlIСЯЧ дeO))RТCOT BIClltflfaдЦR ) тр ... 

ти унаступнііі редаКЦIІ: 
1.4.ПУJlКТ 4.4 договору opellДlf Вllклас 

• НМlІ частками щомісячно протягом 30 (ТРИдltR1Jt) 
«4.4. OPCIIДlIO. плота DIІОСlfТЬСЯ PI:~f кanеНДВРНІІМ днем звітного (податкового) MiCJlЦJI бet 
KonellДDpllIIX ДlfID, ІІОС'І)'ПІІJІХ :JO оСТВН на розрахунковий рахунок ОреНД0_ІІІ 
УРВХу&ОIllIR пдв WЛRXоltf перерахУВaJfН~ ЗКПО 23571923 МФО 8'10 
1(р 33210812700005 УДК У Юlївській облаСТІ м. КИЄВ&, код .' - 18. 
о;ержувоч _ БРОDарське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда зеМЛІ». 

1.5.ПУlfКТ 4.б.2 Договору оренди ВJfкласти D наступній редаl~ії: . 
«4.б.2. зміНlf розмірів земельного податку та ставок ope~~OI .пла;и, ЗМІН~. нормативної 
ГРОШОDОЇ ouilfКJf, підвlfщення цін, тарифіD, зміни коефЩIЄНТlВ IндексаЦlІ, визначеНln 

ЗDКОllодавсТDОМ. 
у ВІІПадку від1\1ОВ11 ОРСIІДарп З1\1і1f11Т11 0PCIIДII)' плату 110 ~I\IOBax, ~llзна&IСIIII." 0.4.1 
ДОГОВОРу, СТОрОl1ІІ РОЗРllваlОТЬ договір oРСIIДII. ЯІ'ЩО, Є BIД~IOBa ВІД доБровIлы�оrоo 
розіРВОІІІІП договору за ЗГОДОІО сторіІІ, цей договір РОЗРllваЄТЬСJl У СУДОВОМУ порпдку.)) . . 

l.б.Пункт 4.б.4 дОГОВОРУ оренди викласти а наступній редакції: 
«4.б.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, CY~la 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
нараховується на СУМУ податкового борry (з урахуванням штрафних санкцій за їх наяВIІОСТ~ 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка України, діючої на 
день BIIHIIкнeННR такого податкового борry або на день його (його частині) погашеннІ. 

ЗDJJежно від того, яка з величин таких ставок Є більшоІО, за кожний календаРНJJЙ день 
прострочення у його сплаті)). 

1.7. Пункт б Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4 наступного змісту: 

«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-~х доfU1ТКОВ~ yroд, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо H~a~ ВІДПОВІДНУ коПlІО органу державної податкової служби за місцем знаходженНІ 
земельНОІ ДIЛJIНКИ)). 

. 
I.В.Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.б. в п'mfдеННІfЙ термін пі оо 'оо 
ДО па...., Д' сля державНОІ реєстрацll цього Договору та/або будь-иКtLХ 
_&АОВИХ УГОД, ОГОВОРІВ про вне • 

BJДJI' OBJДН' У • сення ЗМІН та доповнень до Договору ТОЩО Hoдant 
КОПІЮ органу деrяlСавно" оо. • 

ділянки)). ~- І податково І служби за МІсцем знаходження земелькоt 

1.9.пункт 12.2 Договору орёі} 
122 В • • . ди доповнити НОВІІМ підпунктом 12.2.8. наступного змісту: 

« '" ІНІЦІативою однієї із Сто ін D . 
законом та ЦИМ Договором». р односторонньому порядку у випадках, передбаченtt< 

1.9. Пункт 12 3 Догов 
«123 Р' . ору оренди ВИКJJаCnІ в такій репакції' 

" ОЗIРВання Д "" . 
Пор оговору оренди землі '" 
na_1дКy ДОПускається у разі невик за lНЩlаТИВО10 Орендодавця водносторонньом)' 
-ого Дого Онання Орен 94 
1116- ВОРу. Договір вважа • дарем В}ІМОГ пункту 4 підпvнктів 6.4 та . 
. ,,& І.JI ЧИlfНост'" ЄТЬся РОЗІРВаним '" '. ~ . І В1ДПОВIДНОГО ріІПенн за lНЩlаТИВОІО Орендодавця з момеllll 

. • я суду, Прийнитого 
на ВИМОгу Орендодавця». 
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2.ЦеЯ Договір пімяГ8Є держаВJrіЯ реєстрації. 

З.ЦеЯ Договір набирає ЧИННості піCJUI підnисанНJI сторонам,. та Аого державної 
реєстрації та застосовуєтьCJI до правовідносин шо Виникли 3 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'ВЗ0К щодо поданНJI Uьoro Договору на державну реєстраціІО та витраnt, 
пов'ЯЗaJlі 3 ЙОГО державНОIО реєстрацією, покnвдаЮТЬСJl на OpeHдoдaBЦJI . 

• 
5.Витрати пов'язані з його нотаріальним посвідченням, покnадаються на ОрендаРJl. 
6.ыwi умови договору оренди земельної ділянки від 12 сіЧНJI 2005 року за . 

Н!О40400700089 зanиwа'ОТЬСJl без змін. 

7. Цей Договір укладено у трьох примірниках. що мають однакову lор"ДИЧtrу силу. 
OДl!11 з JlКИХ знаходиться в Орендодавця, другиЯ - в Орендаря. третіА - в органі. який провів 
ііого державну реєстрацію - Київській регіональній фіnії Державного підприємства "Центру 
державного земельного кадастру ПРИ Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам" 

PCKBi31ml сторі •• 

Орендодавець 

І Брова~9ька міська рада Киівської області 

ідентифікаційниіі код 26376375 

Київська обл., М. Бровар' 

І особі Сanожка Ігоря 

OpellДap 

тов «(Полюс плюс» 

IОридична адреса: 



Договір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельної' ділянки від 09 березня 
2006 року N90406ЗЗВОООВ2 

Місто БроваРff Київської області 

Двадцять восьмого листопада дві ТНСЯI.Jі ВОсьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~licы�аa рада Кllївськоі області, ЮРИДИЧJlа особа 1а 
закоJtодав~~вом УкраІНІ", JДеНТJlФlкацаЙIШЙ код за даlJИМИ ЄДРПОУ 2б376375, lоридtfчна 
адреса: КИlвська обл., м. Бровари. вул. Гагарі .. а, ]5. в особі вико"уючого оБОВ·ЯЗIСІ.f міського 
голо~и - секре:аря ради Сапожка ]горя Васильовича, ЯІСИЙ діє .. а підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
YKpalНlI «Про Мlсиеве самоврядува"IІЯ в УкраїlJі» та РО1hОРЯДіКеllllЯ Броварської міської ради 
від 24.07.2008року Н!!] 28з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ВіДКРlІте акиіонерне товариство «Броварське шляхово-будівельнс 
управління Н!!50», юридична адреса: 07400. м. Бровари. вул. Кутузова, 2-а. іде"тифікаuіЙНflП 
код 05408б68, в особі голови правління Гавриленка Віктора Федорович&, який діє на підставі 
статуту, зареєстроваllОГО державним реєстратором виконавчого комітету Б'роварської міської 

POДlf від 10.03.2005 року за Н!!] 355 ]05 ООО] 00051б, далі -"ОРЕНДАР", з друі'ОЇ сторО/ш. 
УICnanи uей Договір про наступне: 

ДіІОЧИ добровільно і перебуваючи ПР •• здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПllсами uивільного законодавства. що 
регуЛJОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 

згідно рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!!619-32-05 та затвердженої 
рішенням БроварськоJO міською радою від «30» вересня 2008 рок)" Н!! 883-4б-05 норматив"ої 
грошової оцінки земель міста Бровари, ріше .... я Броварсы�оіi міської ради від ] б.l 0.2008року 
Н!!898-47-05 та Jсерyrочись положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.4 Договору оренди земельної 
ДЇЛЯflКИ від 09 березня 2006 року уклВJШ иеП Договір Н!! 1 (lІадалі - Договір) про внесенни змін 
.:!о Договору ореJlДИ земельної діляНlСИ від 09 березня 200броку за Н!! 040б33800082 (надалі

ДОі'(ш;р ОРЄllдu) про таке: 

I.ВнеС·І·И до Договору оренди наступні зміни: 

] . ]. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

сс2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно дo~~ відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари вщ 10.02.2006року Н!!175 з урахуванням коефЩlєнта 1,028 становить: 

-2]5 793 (двісті П))ЯТliадцять :тJIсяч сімсот дев))иносто три) гривні ОО копійок. 
~ 

Нормативна грошова O~!HKa земельно·Ї ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від] 11].2008року Н!! 04-3/]3-3/1790 становить: 

- 864 260 ( вісімсот шістдесят ЧОПfРИ Пfсячі двісті шістдесят) гривень ОО копійок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакиії: 

С'З.l. Цей Договір укладеllО С1-РОIСОМ на 5 (ш)ять) років, терміііОМ до 26.01.2011 року. Після 
закінчення строку діі цього Договору ОРЕНДАР має. п~рева~не право поновлення йо~о на 
НОВИЙ с.грок У цьому РВ1і ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ за 30 календарних ДНІВ до 
закінчення ~TPOKY діі цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІамір 
ПРОДОВ)lGfТИ його діJО. 



ПоложеllJlЯ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі. 

- Вllкорш:тtuші земельної діЛЯltКlf не за цільовим ПРJlзначенням; 

- порушеttня термінів сплати орендної плаТIf; 

- допущеНIІЯ погіршення стану земелыІїї ділянкш). 

I,З.Пункт 4.1 Договору ореНДIІ ВИКJIасти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата стаltовить.1 % (сім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельно 
РИЮ' -215 793 ГРlfвень - і cКJIoдaє: 

9492.53 ( дев»ять тисяч ЧОТlfРJfста дев»яносто дві) гривні 53 копійки за період з 14.01.01 
до30.09.08. 

Орендllа плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оцінки зсмеДhНо 
дinЯНIШ - 864 260 ГРlІвень - і скnадас:БО 498.20rnн на рік. 

1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІі ВИКJIасти у наСТУПl!ій редаlсції: 

«4.3. Орендна плата ВНОСІІТЬСЯ ріВНІіМl1 частками щомісячно протягом 30 (тридURnJ 
k1l1lендарншс днів. наетупни,,< за останнім календарним днем звітного (податкового) місяWi бr 
ура.,<увш,ня пдв WJUlХОМ перерахування на розрахунковий рахунок ОреflДОдаВШ 
N! 33210812700005 УДК у Київській області м. Києво, код ЗКПО 23571923. МФО 821018 
одерik")'вач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі». 

1.5.Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 
«4.5.2. З~lіНJI. РОЗl\Iір~в земельного податку та ставок орендної плати, зміни нормаТIІВНО' 
ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, ПJдв~щення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначеНln 
законодавством. 

У випадку відмови Оренда~я змінити орендну плату на умовах, визначених п.4.5 ДОГОВОР}. 
Орендодавець має право рОЗІрвати цей Договір в односторонньому порядку.» . 

1.6.пун~ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У РОЗІ невнесення орендної . 
заборгованості ввахсаєтьс . плати у с~оки, визначеНІ цим Договором, CY~18 

Я податковим боргом І стягуєтьс . 
нараховується на суму податк б я з нарахуванням пеНІ. Ш~ 
із розра.,<унку 120 відсотків рі:::ГО б оргу {~. урахування~ штрафних санкцій за їх наявноcril 
день виникнення такого податко~~ ЛІ~ОВОІ ставки НаЦІОНального банка У країни. діючої на 
ЗВJlеіКНО від того. яка з величин ~o~; або ка. день його (його частині) погашеllН1 
Прострочення у його сплаті». авок є БІЛЬШОЮ, за Кожний календарний день 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Догов 
«6 4 О '. ору оренди Викласти в новій редакції' 

" рендар зобов'язаний в п'ятиденн .. . . 
та/або будь-яких додаткових"; угод, Д ин T~PMIH після державної реєстрації цього ДоroВОР) 
тощо надати віДПОВідну копїJ~.,.орг ОГОВОР1В про внесення змін та доповнень до Доrовор) 
земельної ділянки». - . ану державної податкової служби за місцем знаходхсеиJII 

1.В.Пункт 9 Дого 
вору оренди доповнити новим . 

«9.4.6. в П'ЯТиденний тер' • ПІДПУНКТОМ 9.4.6 наступного змісту: 
додаткових yr Д МІН П1СЛя державної р '" ( 
ВіДПОВідну k ~Д, ОГОворів про внесення з . еєстраЦll цього Договору та/або будь-Jlh11 
• ОПl10 орг МІН та доп .. n1l1Jl 

даланки». ану державної податкової сп OBHe~ь до Договору тощо IfWl"'. 
уЖби за МІсцем знаходження зсмельJlOl 
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1.9. i~ru~:.::~~ ~C;~~~~; 6:1~: ДОПОВН~ІТІІ нов"", піДПУІІКТОМ 12.3.4. наСТУПIІОГО змісту: 
ес 12.3.4. Д р в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У ВIlПадка.,<. передбачених 
,аІСОНОМ та ЦИМ ОГОВОРot.ш. 

1.9. ПУНКТ 12.4 Договору оренди Викласт" в иаступиіn редакції: 

«12.4. Розірвання ДOГOBOP~ оренди землі за ініціативою Орендодавuи в ОДНОСТОРОННЬОМУ 
порЯДКУ допускається у разІ неВJ.lконаНIIЯ Орендарем вимог пункту 4. підпунктів 6.4 та 9.4 
Д&110ro ДOГOBOP~· .ДOГO~IP ВВlр~асться розірваним за iHiuiaTIIBOIO Орендодавця з моменту 
IІо6yrrя чИННОСТІ ВІДПОВІДНОГО РІшення суду. ПРИЙНЯТОГО на вимогу Орендодавця». 

2.ЦеЙ Договір підлягас державній реєстрації. 

З.ЦеЙ Договір набирає чинності після підписання сторонами та ЙОГО державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин що виникли 3 01. 10.2008 року. 

4.0бов'язок ЩОДО подаНIІЯ ЦЬОГО Договору на державну реєстраціlО та витраТlI. 
пов'язаllі з його держаВIІОЮ ресстрацією. покладаlОТЬСЯ на Орендодавця. 

5.Інші умови договору оренди земельної ділянки від 09 березня 2006 року за 

N!!О4063З800082 38J1иша1ОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках. що MalOTb однакову 10РИДИЧllУ силу. 
одиН з яКИХ знаходиться в Орендодавця. другий - в Орендаря. третій - В органі. який провів 
noro державну реєстраці1О - Київській periOH8J1bHin філіі Державного підприємства "Центру 
державного земельного Ісадастру при Державному комітеті Укра'ін" по земельним ресурсам" 

РеквіЗІІТIІ сторі .. 

ОРСllдодавсць 

І Броварська міська рада Киівськоі області 

ідентифікаційний код 26376375 

л., м.#БрQВаРи',:вул. Гагарін&, 15 
,,~.".J . . 

а о>ц a:l!~r9.p,~ Васильg~ича 
I':r(';'j-'-: ': \ 

J! :; (нІ :' " " '" 
J ' ,.- і І : \." ~". 

-'$ \ .'.... і 1,-:. t 

OpCllnap 

ВАТ «Броварське ШБУ ](950» 

Юридична адреса: 

вул. Кутузова, 2-а, м. Бровари. 

вриленка Віктора Федоровича 



Договір N!!3 

"ро в"есе,~"л 1,11;11 до договору оре"д" ]l!IIleJlыlіi ділл"",, 
Вlд O~ ЛІІ""л 2006 p0I\j1lt'!!0406JJ800Jl S 

МІСТО Бровари КIІЇвської області 

24 Лllстоппда дві ТШ:Н-ІЇ ВОСЬІ\ІОГО року 

OPEHДOДABE.~Ьi . Бровар~ька міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, юридична особа за 
закОIJОДавс~ом УкраШII, щеНТИфlкацНіJJиА код за даНJlМН ЄДРПОУ 26376375, Jоридична 
~eca: Кювська обл., м. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15, в особі ВІІКОНУЮЧОГО обов'язки 
~OCЬKOГO ГОЛ.?ВIі - секр~таря ради СаПОіККВ Ігорн ВВСІІJJLОВІІЧВ, який діє на підставі ст.42 
Закону УкраІНІ! «Про МІсцеве самоврядування в Україиі», з одного боку, та 

OPEH~AP: Товариство з обмежеНОJО відnовідальніСТ10 «Аквілон», Jоридична 
адреса: м.КИ1В, просп.Мuковського,1 О, ідентифікаціАниА код 30682240 в особі директора 
Єжова ОЛСlссаllДра ІОріііОВllча, який діє на підставі статуту, зареєстрованого 
Деснянською раЙОННОJО у М.Києві державною вдміністраціє.о від 02.06.2004 року за 
Н!!04000, далі -"ОРЕНДАР", 3 другої сmОРОIІІІ, уклали цей Договір про наступне: 

ДіІОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розумі.очи 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені з пр}IПИСDМИ цивільного законодавства, що 
регулюють укладений ними правочин (зокрема, з ВJlМОгами щодо недійсності правоч}.ну), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської рад}. від «30» вересня 2008 року 
Н!!883-46-05 норматианої грошової оціНКIІ земель міста Бровари. та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року N!!898-47-0S та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 03 липня 2006 року уклали цей 
Договір Ни 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 03 липня 2006 року за p.Hg0406338003 1 5 (надалі - Договір орендІІ) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 20.10.2008року Н!! 04-3/13-3/1303 становить: 
- 37 308 (тридцять сім тисяч триста вісім) гривень ОО копійок. 

1.2. Пункт З. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«З. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.07.2012 POKY~ Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ио~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кanендаРНІІХ ДНІВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити його дПо. 

Положення UbOfoJ:{OfOBOPY про переВ8)J(не право ОРЕНДАР Я не заСТОСОВУ10ТЬСЯ у 
разі:' . 
_ використанні земельноі.дiлJIнКИ не за цільовим призначенням, 
- порymенНJI термінів сплати орендної п~а~; 

доnyщенНJI погіршення стану земеЛЬНОl ДШЯНК}l)). 

Д О О eHДJi викласти в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 агов ру Р 7 СИ (сім) відсотків від нормаПІВНОЇ грошової оціню 

«4.1. Орендна плата становить о 
земельної дimrнІСИ - З7 З08,00 гр}Івень і складає: . . 
_ 2611,56 (дві тисячі шістсот одинадцять) гривень 56 коПlЙОК на РІК. 

ти У наступній редакції: 1.4. Пункт 4.3 Договору оренди виклас 



. НІІМІІ-часткамJJ щомісячно ПРОТЯГОМ ЗО (Трl 
«4.3. OpellДJla плата ВIІОСIIТЬСЯ ~IB калеНдарним днем звітного (подаТКОВого) Мі!ЗI!t 
кaneндopllllx ДJliB, IlaC'l)'mll1X за останНІМ ання на розрах)"НКОВIIЙ раХУIІОК o~" CR/j;~ 
урахУВDlIНЯ пдв ОШЯХОМ ..переР;?:ласті м Києв8, КОД ЗКПО 23571923, МФО ~~~ 
Не 33210812700005 УДК У KIIIBCЬКl фікauіУ 13050200 - оренда землі)). I~ 
одержувач - Броварське ВДК, код класи 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди виклаСТlI в наступній ~eдaKцiї: . 

4 5 2 • . І·В земеЛЬJIОГО податку та ставоІС ореНДНОI плаТJf. ЗМІНІ! HOP~la11r" « ••• ЗМШІІ РОЗМІР • • ф.... '.. :. 
грошової оціНI(ІІ, підвищеJlНЯ цін, тарифІВ, ЗМІНИ кое ЩІСНТ1В IІІдексаЦIІ. DIІ]ІІачt;. 

закОllодавствоltl. 
у ВIIППДКУ BiдJ\IOBl1 ОрСllДПрв ЗJ\lіllllТl1 ОРСIІДIІУ плату •• 0 Y~IOBax, ВІ1111аЧfll 

0.4.5 Договору, CТOPOIIII РОЗРJJВОІОТЬ договір ?pCIIД~I. Як~о, [ Biд~I08a І 
до6ровіпЬІІОГО розіРВОШIВ договору за ЗГОДОІО сторш, ЦСІІ ДОГОВІР РОЗР11ваrn.СІ 

СУДОВОI\IУ ПОРВДІСУ.)). 

l.б. ПУНlСТ 4.5.4 Договору ореНДІі виклаcm в наступній редакції: 

«4.5.4. У разі неВllесення орендної плати У СТРОК.І, визначені цим Договором. с!\ 
заборгованості вважається податковим боргом І стягується З нарахуванням пені.: 
IIВРаховується ІІВ суму подвткового боргу (з урахуввнням штрафних санкцій 11 

IIDJJBHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного ~ 
YкpaiНJi, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або на день його (і.
ЧВCТllні) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок с більшою. за KOjE 

KвneндapHllA день прострочення у його сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендвр зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстраціі ші 
Договору та/або БУДЬ-JlКИХ додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнеlU. 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служб .. за місе 
знаходження земельної ділянки)). 

. 1.8. Пункт 9 Договору орендИ доповнити новим підпунктом 9.4.6 HaC'I)'JI8Q 
ЗМІСТУ: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-6 
Д~ДDтк.ових ~д, Договорів про внесення Зftlін та доповнень до Договору тощо нa.1f 
В~ОВЩНУ КОП110 органу державної податкової служби за місцем знаходження зе)!е.1J1! 
ДlЛЯIIКИ)). 

3МІ.сту.l:~1·2ПЗУН4~ 1.2:3 Договору ?ренди ДОПовнити новим підпунктом 12.3.4. lfaCТ)'II~ 
." ... ІНІЦІативою ОДНІЄЇ із С . а.15! 

передбачених законом тв цим Д ТОрІН В односторонньому порядку У ВІІП 
оговором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оре 
«12.4. Розірвання Дoгtl'вopy о е и НДII ~и~а~т~ в наступній редакції: 
порядку :ЦОпусквється у р'ВЗІ· HP нд земЛІ за IНІЦlаТИВОJО Орендодавця в OДHOCTOPOIf~ 

евиконання Ор . . 6411' :цвного Договору. ДОГОВІР вважвєть . ендарем ВИМОГ пункту 4, ШДПУНlСТІВ . 
набyrrя чинності ВЇДПові:цного. ся РОЗІРВаним за ініціаТИВОIО Орендодавця 3 MO)lCf 

РІшення суду, ПРийнятого на ВІІМОГУ Орендодавuя». 
2. Цей Договір підпЯгає державній реєстрації. 
3. ~ей Договір НВбирає ЧИнності. . ~ 

реЄС1'рВЦ11 та ЗВСТосов Єl'ЬCJl ОП' ПІСЛЯ ПІДПисанНJI сторонами та ЙОГО дер 

4 Об ' авОВІ ОСІІН о ВИНИЮІи З 01.10.2008 ОIС. 
• ОВ ЯЗОК що"о ,. ~ подання ЦЬОГО Д ~ 

пов язанІ 3 ЙОГО деР)КВВНОIО реєстрвц. оговору на державну реєстраціІО та ВІ 
ІЄІО, ПОклад 

ВJOТЬCJl на Орендодавця. 



3 
5. Інші ~IOBII договору ореНДІІ земеnьної діnЯНКlI від 03 nипня 2006 року за 

Н90406338003 IS зanишаlОТЬСЯ без змін. 

б. ЦеП Договір укладено у трьох приміРНIІКа."<, що МаІОТЬ однакову 10РИДІІЧНУ CllnY, 
ОДИІІ. з яких знахОДlіТЬСЯ в Орендодавця, ДРУГІІЯ - в Орендаря, третin - в органі, який 
ПРОВІВ його державну реєстраціlО - Київській регіонanьніП фіnії Державного підприємства 
"Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним 
ресурсам" • 

РеквіЗllТl1 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада К.ІЇВСЬКОЇ обпасті 
IОРИдllчна адреса: 

ідентифікаційний код 26376375 
: Київська обn., м. Бровари, вуn. Гагаріна, 15 
В особі С І :JIСИn lzорл BnCIUlbOBIl1la 

_-~~L+-+-- /1.B.CallO:JICKO/ 

мп 

-. -.. . .' 

ОРЕНДАР 

~~~~~~&-_ /О.IО.ЄЗIСОвl 



Договір N!!l 
"ро tlllесеllllЛ з."іll до dOlOtlOpy opelldll зе.."ел"ІІnf ділВІІ"" 

tlid 11. ',еРtlllЛ 2007 рОАУ J&040733800060 
МІСТО БроваРІ! 1(11Ївської області 

20 JlllСТОПnДП дві Тllспчі восьмого 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області. IОрllдична 
особа за зmСОlfодаВСТ80М України, ідеНПlфікаціЙШIЙ КОД за даНll)llІ ЄДРПОУ 
26376375. Іоридична адреса: I(ИЇВСЬІса обл., м. Бровари. вул. Гагаріна, 15. в особі 
ВlfКОНyrочого обов'язки міського Голови - секретаря ради СППО~І(І(П Ігорп 
8ПСIIJlЬОВII&IR. ЯІСИЙ діс на підставі ст.42 Закону УкраїНlІ «Про місцеве 
самоврядування в Україні». з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП БоfiчеlІКО Олексій МlІколаЙОВlІЧ, IОридична адреса: 
м.БроваРlf. вул.М.Лагунової.9-а кв.81. ідс:нтифікаційний код 2407412358. далі _ 
"ОРЕНДАР", з другої cmopOllll. уклали цей Договір про наступне: 

ДіІОЧИ добровільно і перебуваlОЧИ ПрlІ здоровому розумі та ясній пам'яті. 
розуміlOЧИ значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПР1ІПисами цивільного 
законодавства, що регулlOlОТЬ укладений ними право чин (зокрема. з вимогаМlІ 
щодо недійсності правОЧJfНУ), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
l\fіської ради від «30» вересня 2008 року Ng883-46-05 нормативної грошової 
оціНІСИ земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та керуlOЧИСЬ положеННЯМIІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 11 червня 2007 року уклали l\ей Договір 
Н! 1 ("ада."і - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 11 червня 2007 року за .Ng040733800060 (надалі - Договір ореllдl/) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. НормаТ.lвна грошова оцінка земельної ділянки згідно ДOBiДJCIoI ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 23.1 0.2008року Не 04-3/13-3/1404 стаНОВІIТЬ: 
- 69 278 (шістдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят вісім) гривень ОО копійок. . 

1.2.Пункт 3.1 ДОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік. терміном до 27.03.2009 року. 
Після закінчення строку дії цього дОГОВОРУ ОРЕНДАР має переважне право 
поновлення його на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
за 30 lсanендарннх днів до заІсінче~ня строку дії .. цьoг~ Договору ЛJІСЬМОВО 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР продовжити иого дно. 

Положення цьогQ. Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
."", 

застосовyrоться у разІ: . . 
_ використанні земельн~tflіЛЯНКИ не З~ цшьовим призначенням; 
- порyrrJення термінів сплаТ.1 оренднOl П?8·~И; 
допущення погіршення стану 'ЗемелЬНОI ДІЛЯН1СЮ). 

1.3 П 4 1 Договору оренди викласти в наступній редакції: • УНІСТ • • •• .... 
4 1 О CTaнOBO·IТL 10% (десять) ВІДСОТІСІВ ВІД НОРМ8ТІоІВНОl ГРОШОВОІ « •• рендна плата r •• 

оціНІСИ земельноj· ділянки - 69 278 гривень 1 ~кладає. . . 
_ 6 927,80 (Шість тисяч дев'ятсот двадцять СІМ) ГРІlDень 80 кошйок на рІК. 

1 4 П 4 3 Договору оренди ВИІ(JJасти у наступній редакції: • • УНІСТ • . • 
оситься рівними частками ЩОМІСЯЧНО протягом ЗО 

«4.3. Орендна плата вн. останнім календарним днем звітного 
(тридцяти) tсмендарних ДНІВ, наступнИХ 1а 



~ 

• без урахування пдв UJJIЯXОМ перера."ування ІІа 
(податкового) I\І1СЯЦR О ндодавця Нр 33217815700005 УДК у Кtlївській області м 
~~зра."YlIКОВ~=У;;;71~~3, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДІ<, I\~~ 
1'ІІсва, КОД . 
клаС}lфікаціі 13050500 - оренда земл!)). 

1.5. пункт 4.5.2 дОГОВОРУ оренди викласти в наступній peд~цiї: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку ~ ставок ~peHД~01 плати~ ~Millll 
нормативної грошової оціІIКII. підвищення цш, тарифID. ЗМІНИ коеФЩIСllтів 
індексації, ВИЗІІачених законодавством. • 

у BllOnДlCY віДІ\ІО811 ОРСІІДОРП 31\ШІІІТІІ ОРСІІДІІУ олоту ІІа УМовах, 

81IЗIIО-IСIIІІХ 0.4.5 ДОГОВОРУ, CТOPOIIII РО3Рl18010ТЬ договір ОрСIІДIІ. ЯI(JЦО, С 
Biдl\lOBD від добровіnы�огоo розіРВОІІІІП договору 3В 3ГОДОІО стор іІІ, цсп ДОГОВір 
рОЗрl180СТЬСП У СУДОВОМУ порпдrcy.». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у с:гроки,. визначені цим Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом І стягується 3 нарахуванням 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафlfИХ 
санкцій за іх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення, зanе)lСНО від того, яка з веЛИЧl1Н 
таКl1Х ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його 

сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповниТи новим підпунктом 9.4,6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яКІІХ додаткових угод. Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д?говору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
МІсцем знахОД>l(ення земельної ділянки». 

1.9. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.4. 
наступного змісту: «11.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому 
порядку У випадках, передбачених законом та цим Договором». 

" 

1.10 •. Пункт 11.~ДOГOBOPY оренди викласти в наступній редакції: 
«11.4. РОЗІрвання Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в 
OДНOCTOPOH~ЬOMY ~оряw допускається у разі неВ}lконання Орендарем В1ІМОГ 
п~~. 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважається розірваНJlltI 
за lНЩlа~ВОIО Орендодавця з моменту набуття чинності відповідного рішеннЯ 
СУДУ, приинятого на вимогу Орендодавця». 

2. Цей Договір підmII'aЄ державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чи " . 
дерх(авної реєстрац 'оо ННОСТl ПІСЛЯ ПІДписання сторонам.. та iioro 
lШISL 11 та застосовується до правовідносин що виникли з 01.1 0.2.QQ1 

4. Обов' язок щодо подання 
Витрати. пов' язані 3 його дер>кавноюЦЬОГО ДO~OBOPY на державну реєстраціІО та 

реєстраЩЄІО. ПОIСЛ8Д8ІОТЬСЯ на ОрендодnВUЯ' 
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5. Ьшd умови договор о .,Н'е0407ЗЗ800060 ЗВJIllwаrотьУ РбеНДIІ ~eMenЬHoi діЛЯНКIІ від 11 червня 2007 року за 
ся ез ЗМІН. 

6. Цей Договір укладеllО . JОРИДИЧIIУ СІІЛУ, ОдliН З яких У трьох npllMlpНlIKax, що MBIoТL ОДІІВКОВУ 
третій _ в органі, який провів ~нахОДIІТЬСЯ в Орендодавця. ДРУГІІЙ - в Орендвря, 
філії Державного ПіДПРlІємст~~г?цержавну реєстрвціlО - Київській periOflanLHiA 
Державному комітеті Укра") ентру державного земельного кадастру ПрlІ 

. І Ш ПО земельним ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GPOBAPChKA МІСЬКА P~'ДA 
КIIІвськоIОGЛ,'СТI 
ІОРlіДllЧНВ адреса : 
М. Бр вр, вул.Гагаріна,15 
в осо і 0)1(1(0 Ігоря ВаСIIЛЬОВII&1 

#~~~f::::!.,"*-4& І.В. СІІІІОЗІСІ(О 

ОРЕНдАР 

пп Боі;'ІеllI(О Олекt. 
IvlllI(ОЛIІІЇОflll" 
10ридична адреса: 

вул.М.ЛаГУНОВОї.9-а кв.81 
м. Бровари 

,,,,.-e.-tl dJ3Za ~ О.Iv1.Бо';·,еllI(О 
мп 

( ПРlІlІlІІІІllос:ті печllТi) 



'" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_"---___ .2008 року 
М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa місы�аa рада, в особі 
ВlіКОНУЮЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапо)кка 

Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та приватний 

підприємець БойчеlllСО Олексій МlllсолаЙОВllЧ з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а приватний підпрllЄ~lець 

Бойченко Олексій МиколаЙОВІІЧ прийняв земельну ділянку площе1О 

0,0215га по вул.КиївськіЙ,9-а кв.81 для обслуговуваllНЯ павільйону в 

. м.БроваРJ •. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 27.03.2008 року за 

Н!685-35-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 27.03.2009року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯБ: 

ПП Бойченко о.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.М.Лагунової,9-а кв.81 

~ ~ / о.м.Бо";ченко / 
мп 



Договір ХІ 1 
"ро ОllесеllllЛ 1.";11 до d 

о;і) 16 ..\ OZOBOPJ' ореllдll ЗI!J"ел""о; dілЛlllm 
• ZРУUllЛ 2005 РО"., .It'iI0405ЗЗВО0226 

МІСТО Бровари КІІЇВСЬКОЇ області 

21 ЛllСТОПnДП дві ТI.сичі ВОСЬі'IОГО року 

OPEHДOДABE.~: . Броварська міська рада Київської області, JОРlІдична особа за 
закОIlОдавс:.вом УкраІНИ, Ідентифікаційний код за Даними ЄДРПОУ 26376375 Jоридична 
адреса' КJflBcbKa обл. м. Бровари вул r . . ' • . , ,. агаРIllа. 15, в осоБІ ВИКОllytочого обов' язки 
МІСЬКОГО гол~ви - секрс:таря ради СаПОЖlса (горо 8аСI.ЛLОВllllа, ЯЮІЙ діс на підставі ст.42 
3D1'ОНУ УКРВІНИ «Про МІсцеве самоврядування в Україllі»), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ТоваРIІСТВО з обмеженОІО відповідальнісТJО ссПроммаш-БроваРII», 
lоридична aдpe~a:, м.Бровари, вул. Кутузова, 134, ідентифікаційmlR код 33212289 в особі 
Дlіректора КаЛllllчева дМllтра ВалерinОВllllа, який діє на підставі свідоцтва про 
державну реєстраціІО JOридичної особи, виданого виконавчим Ісомітетом Броварсы�оїї 
aliCLKoi радн від lЗ.12.2007 року за Н!!1 355 1070011 000142, далі -"ОРЕНДАР", 3 дpy~oi 
СnJоро"u, уклали цей Договір про наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебувatочи при здоровому розумі та ясніА пам'яті, розуміJOЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами 1U1Вільног.о ]aKOHoдaBCTB~ що 
регуmОIОТЬ укладений НИМИ правочин (зокрема, з вимогам" щодо недійсності правочину). 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
N9883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 РOl'У Н!!898-4 7 -05 та кеРУIОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.1, 
4.5.2 та 9.1.З ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 16 грудня 2005 року уклшш цей 
Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору ореНДІІ земельної ділянки 
від 16 грудня 2005 року за р.НI! 040533800226 (надалі - Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести дО ДОГОВОРУ оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ес2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНlG1 згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року НІ! 04-З/13-3/1681 станови:ь: 
- 4 252 ооо (чотири мільйони двіcn п'ятдесят дві тисячі) гривень оо КОП1Йок. 

1.2. Пункт З. ДОГОВОРУ оренди викласти о наступній редакції: 

есЗ. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.04.2012 року. Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення йо~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калеl1ДВРН}lХ ДНІВ ~o 
закінчення етрОІСУ дії цього Договору письмово повіДОМИТ.1 ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити ЙОГО діІО . ..; 

Положення цього' Договору про переважне право ОРЕНДАР Я не застосовуються у 
разі' ':Р' 

• • оо' ки не за ЦІЛЬ' ОВ.ІМ призначенням; - використанНІ земельно І ДlnЯН оо • 

- порушенНJI термінів сплати оренднО1 п~а~и, 
допущенНJI погіршення стану земельНОl ДlnЯНКШ). 

о енди виклаСТ.1 в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору р 7 СИ (сім) відсотків від нормативної грошової оціНЮI 

«4.1. Орендна плата становить о 
оо • 4 252 ооо оо гривень і складає: земельно} Д1ЛЯНКИ - , . . ) гривень оо копійок на рік. 

- 297 640,00 (двісті дев'яносто СІМ Т}}сяч ШІСТСОТ сорок 

1.4. Пункт 4.З Договору оренди викласти У наступній редакції: 



2 «4.3. Орендна Плата ВНОСllТЬСя рів 
кonеидврних днів, наетупНl1Х за О ......... н· НІІМИ часткаМIІ щомісячно протягом зо (ТРІІДЦНТ'І) 

ПДВ "&II&Q ІМ календаРНІІМ . 
урахувоннв ШJlRXОt.1 перерах ДІIСМ ЗВIПlОГО (податкового) MicJlЦJ1 без 
Н! 33210812700005 УДК У Київській ::лU:lІ~ на розрахУНКОВIlП рахунок Орендодавця 
одержувач - Броварське ВДК код кла ф~ ~I. КИЄВІ. код ЗКПО 23571923. МФО 821018, 

, CII ІКВЦІЇ 13050200 - оренда землі». 
1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди в 

• . . Икласти в наступній редакції' 
«4.5.2. ЗМІНИ РОЗМІРІВ земельного пода оо' • 

грошової оціlfКИ, підвищення ці ТКУф' та Ст:'ВОК opellAHOI плаТІІ, ЗМІШІ нормативної 
законодавством. н, тари ІВ, ЗМІНИ коефіцієнтів іtlдеlссації, визначеНllХ 

у ВllПnДКУ Biдl\lOBl1 ОРСІІДОР • 

4 5 Д п ЗI\ІIllIIТII opellAllY ппо"!)' 110 УІ\ІОВОХ ВІІЗІІО-ІСІІІІХ 
П. • ОГОВОРУ, cтopOI'" РОЗРІІВDІОТЬ дого' О ' • • 
добровіnы�огоo розіРВDІІІІП Д ВІр pellAII. Якщо, є ВІДІ\ІОВВ ВІД 

ОГОВОРУ за ЗГОДО'О cтopil' оо • 
eyAOBOl\lY ПОРИДІСУ.)). ' це" ДОГОВІР РОЗРІІВDЄТЬСП У 

1.6. П~кт 4.5.4 Договору оренди Викласти в lІаступній редакції: 
«4.5.4. У разІ невнесення орендної п . 
б . лати у строки, визначеНІ ЩІМ Договором, СУМВ 

ЗВ оргованОСТl вважається податковим боргом і стягустьсп З нарахуванням пені що 
нарахову~~ся на суму податк~вого .борl}' (3 урахуванням штрафних санкцій ~a їх 
наяВ~ОСТІ) .ІЗ р~зрахунку 120 ВІДсотКІВ РІЧНИХ облікової ставки Національного банка 
YКPal~, ДІIОЧО1 на день вини~нення такого податкового боргу або на день його (його 
чаСТИНІ) погашення, залежно ВІД того, яка 3 величин таких ставок є біЛЬШОІО, за кожний 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди Вllкnасти В наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язан}IЙ в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього 
Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служб}1 за місцем 
знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод0 Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної 
ділянки»). 

1.9. Підпункт 12.3.3. пункту 12.3 Договору оренди доповнити словами наступного 
змісту: «12.3.3. ініціативою однієї із Сторін В односторонньому порядку у випадках, 

передбачених законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди ВИlсласти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання ДоПJвору оренди землі за ініціаnlВОЮ Орендодавця ~ однос:оронньому 
порядку допускається у ~Jl!IЗі невиконання ?рендарем ~И~І?Г пункту 4, ПІдпунКТІВ 6.4 та 9.4 
даного Договору. Договір вважається РОЗlрван}IМ за IHIЦlanlBolo Орендодавця з моменту 
набyтrя чинності відповідного рішення суду, прийнятого на вимогу Орендодавця»). 

2. Цей Договір піДJIJIГає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає Ч}lнності після підписання сторонами та його державної 
реЄстрації та застосовується до правовідносин що виникли з 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
пов'язані з його державноІО реєстрацією, покладаються на Орендодавця. 



-
5. Інші УМОВІ! договору ореНДІ! земельної ділянк" від 16 грудня 2005 рщ." 

N!!040533800226 ЗaJJltmаl0ТЬСЯ без змін. ,1і 

б. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну CILl 

один З яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, .~ 
провів його державну реєстраціlО - Кlfївській регіональній філії Державного піДПРllrмtn 
"Центру державного земельного кадастру при ДержаВІІОМУ комітеті У країн 11 по земе,1ЬИR, 
ресурсам" . 

РСlсвіЗ11Т11 сторі .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 
lОриДична адреса: 
ідеНТІlфікаційний код 26376375 
киівсы�аa обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 
в особі Call03.,ICKa Ігоря ВаСІUlЬОllllча 

оо_." -

, , ' 
J,' : І :'. ., .f. " .• \. 

" . , 
о'} о: • ' ~ ~' 'і і-в. Callo:JlcKO/ 

-~.-.~.:....ra~~-.:.. 
.~! : 
4імп .-... ' . 

• 'о, "', ..... 
" ' ,-
.. :.. '-:8 •• t ••• ' .... ..,\ 

... ...:..~. 

. .. , . 

ОРЕНДАР 

ТОВ ссПроммаш-Броварю) 

lОридична адреса: 

м,Бровари, вул,Кутузова, 1 34 

в особі Кал;ІІ;',еоад",,,,,ра ВалеР;';ООll',а 

І",", 



Договір N!1 

"ро 'lIIесе""л ЗА.;" до догОІІОРУ ОРСllдll JC!J"елЬІІО; дїЛЛІІ"" 
ІІ;д 10 КІІ;"",л 2007 року .Ni10407JJ800042 

місто Бровар •• Київської області 

21 Лllстопnда дві ТІІСЯ81і ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровврська міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОРllДична особа за 
законодавс~вом України, ідентифікаціЙШIЙ код за даними ЄДРПОУ 26376375, rОРJIД.lчна 
~peca: Киrвська обл., М. Броварн, вул. Гагаріна, ]5, в особі ВИКОНYlочого оБОВ'RЗКИ 
МІСЬКОГО ГОЛ.~ВIі - секр~таря радІ" СППОіl(КП (горп 8ПСIIЛЬОВIIЧП, ЯІОJЙ діє на підставі ст.42 
Закону УКР81НИ «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідальністJO комбінат 
ееБроварибудвиробю), юридична адреса: м.БроваРIJ, вул.Металургів,4, ідентифікаціЙЮlfi 
код ~1934~99 в особі генерального директора ДеРl\olаllЦЯ Аlщріп ДI\ШТРОDI18ID, ЯКИЙ діє 
на ПІдстаВІ статуту, зареєстрованого державним реестратором від 26.07.2006 року за 
Н!!) 355 105 0005 000578, далі -"ОРЕНДАР", 3 дРУі'оі" стОРОlІll. уклали цей Договір про 
наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваЮЧ1l при здоровому розумі та ясній пам'яті. розуміlOЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені '] приписами цивільного звконодавства. що 
реГУЛIОIОТЬ укладений НИМИ правочин (зокрема. з вимогами щодо недійсності право чину). 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) вересня 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеННR Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та Ісеруючись положеННЯМ.1 пунктів 4.5.1, 
4.5.2 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земельної ділRНКИ від 10 квітня 2007 року уклали цей 
Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНК.1 
від 1 О квітня 2007 року за р.Н!! 040733800042 (надалі - Договір орє"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

ее2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті БроваР.1 від 29.10.2008 року Н!! 04-З/l З-З/І 594 становить: 
- 2884 21З (два мільйони вісімсот вісімдесят чотири Тllсячі двісті тр •• надцять) ГР.lвень 
ОО копійок. 

1.2. Пункт з. Договору оренди викnаст •• в наступній редакції: 
ееЗ. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки, терміном до 16.10.201~ року: Після 
закінчення строку діі цього Договору ОРЕНДАР має. пе.реВЮІ~не право поновпеннв ио~о на 
новий СТРOlС. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІ~Нlше Нl)IС за зо rсanендарних ДНІВ ~o 
закінчення строку діі ЦfJOгO Договору письмово ПОВІДОМИ".. ОРЕНДОДАВЦЯ про наМір .. . ~ 
продовжити иого дно. 

Положення цього ~ГOBOPY про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 

p~: . 
_ ВИІсористаині земельної діJIJlИJСИ не з.~ цшьо~им призначенням; 
_ порушення TeplfIЇHiB сплати оренднО1 п~а~l, 
допущення погіршення стану земеЛЬНОІ дшянки». 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди BII~a~1 В на~туП~іЙ редакції: .. ... 
4 1 О лата становить 7 % (СІМ) ВІДСОТКІВ ВІД нормаТИВНОl ГРОШОВОІ ОЦІнки « .. рендна п . 

земельної ділянки - 2884213,00 гривень • С~(JIадає: ... 
_ 201 894,91 (двісті одна тисяча вісімсот дев яносто чотири) гривНІ 91 копtйка на рІК. 

1.4. ПУНІСТ 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакціі: 



«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (ТРІІД 
календарних ДlІів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) МіС.:? 
урахування ПДВ lWUlXом перерахування на розрахунковий pa.~YHOK ОреtlДО ~ 
Не 33210812700005 УДК у Київській області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 82~ 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі)). І 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни HOPMaТJl1/: 
грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміllИ коефіцієнтів індексації, DНlllач~ 
законодавством. 

у ВІШDДІСУ BЇДl\IOBII ОРСllдари зміШIТ11 OPCIIAIIY плоту 110 умовах, DIIЗllа',еllt 
п.4.5 Договору, CТOPOIIII РОЗРІІВОІОТЬ договір OpCIIДII. ЯІ(ЩО, [ віДМова ві 
до6ровіnЬІІОГО розіРВDШIП ДОГОВОРУ зо ЗГОДОІО сторіІІ, цсіі договір РОЗРIfDаt"I'LСR І 
СУДОВОМУ ПОРЯДІСУ.». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, С\'І( 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується 3 нарахуванням ПСllі,'" 
нараховується на cyr.IY податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціА 31 D 
HВJlBHOCTi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного бaвt 
УJСРаїни, діючої на день виникнення таІСОГО подаТJСОВОГО боргу або на день його (ЙIIri 
частині) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшоlO, за КОВі 
календарний день прострочення у його сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстраціі ЦЬOt 
Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнеНЬJ 

Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за r.siCllfl 
знахоД>кеННJI земельноі ділянки». 

1.8. Пунп 9 Договору оренди доповнити новим підпунпом 9.4.6 наступнor 
змісту: 

«9.4.6. в п'итиденний термін піСJ1Jl державної реєстрації цього Договору та/або будь-'" 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо иa1Jll' 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходження зсt.,слЬJli 
ділянки». 

1.9. Підпунп 12.3.3. пункту 12.3 Договору оренди доповнити словами наступtlOf 
змісту: «12.3.3. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у ВIfПIl11~ 
передбачених законом та цим Договором». 

оо 

1.10. Пункт 12.~OГOBOPY оренди виклаСТlі в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціативоJO Орендодавця в одностороии~ 
порядку допускається У разі невиконання Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9 
даного Договору. Договір вважається розірваним за ініціативоJO Орендодавця з t.fOMc\lt 

набуття чинності відповідного рішення суду, прийнятого на вимогу Орендодавця». 

о 2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності після підписання сторонами та йОГО держlJВlt 
реєстрацll та застосовується до правовідносин що ВИНИКЛІІ з 01.10.2008 року. 

, 4. ?БОВ'Язок щодо поодання цього Договору на державну реєстраціІО та BlrrJlll
t 

пов язанІ з його державНОІО реєстраціЄІО, покладarоться на Орендодавця. 



о. '1_ 

... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

21 листопада дві тисячі восьмого року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\olicLKa рада, в особі 

ВИКОНУІочого обов'язки місы�огоo голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та TOBapllCTBO з обі\оlе)кеllОIО 

відповідальніСТIО І(омбінат «БроваРllБУДВllроБll» в особі геllералы�огоo 

ДІІректора Дерманця Андрія ДМllТРОВllча з другої сторони, склали цей 

Axr про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а TOBapllCТBO 3 обме)кеllОIО 

відповідальніСТIО комбінат «БроваРllБУДВllроБll» прийняло земельну 

діЛЯНI<}' площею 1,7626га, ДЛЯ обслуговування майнового комплексу -

землі ПРОМІlсловості по ВУЛоМеталургів,4 в м. Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за Н!!898-47-05, 

та від 30.09.2008 року Н!!883-46-05 на умовах оренди на 2 (два) роки, 

терміном до 16.10.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
" -:. 

БРО(Jарська АІ;СЬ1(а рада 
Юридична адреса: .,;~ 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
В .онуючий обов 'язки 
мі ь ог голови 

---..\4.-Jod"-fr--
/І.В. Саn031С/(0 / 

мп 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ /(oJ,,6iHanz 
«БРО(JаРll6уд(J ІІр06 11» 

Юрид~чна адреса: м. Бровари, 

вул. еталургів,4, 
Г ~ O'--:ьii~~ директор , .-. -, , 
o~. ,о оо' Ї' =.. " 

І:·, , оо : \ 

Z ':' о ~ 
r: ~ . о .... : Оо і AJ(.jfepJ'taHe&(b / 

. '} о' (l . ,о о • '/,~ . '" о. 
(зв ІЇDJIвно~і р~чатIСИ) 

,~ . -".' --.....:-.:...-



] 

s. Інші У"IОВіl договору opellДlI земельної діЛЯНКlI від 1 О квітня 2007 року за 
](9040733800042 ЗВJIИшasоться без змін. 

6. Цеп Договір YКJIaдeHo у трьох ПРlІміРIІІIКах. що МВІОТЬ однвкову ЮР"ДJlЧIІУ СllЛУ, 
ОДІіН. З JlКIIХ знаходиться в Ор;ндодавця, другиЛ _ в Орендаря. третіА _ в органі, ЯК11Й 
ПРОВІВ ііого державну ресстраЦlЮ - Київській регіональніfi філії Державного підприсмства 
"Центру деРЖDВНОГО земельного кадастру при Державному комітеті УкраїНІ! по земеЛЬН1'М 

" ресурсам • 

РСlсвіЗ11Т11 стор іІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська I\sісы�оo радо 
КlіїВСЬКОЇ області 
ІОРІlД1ічиа адреса: 

ідеиц.фікаціЙИlіR ІСОД 26376375 
: ЮІЇВС а обл., М. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
в осо . СтІ ,ска /горв ВаСlиІЬО'ІІ',а 

__ ~~;......+- II.B.CтIO~'CKO/ 

мп 

'. , 

ОРЕНДАР 

ТОВ ICOl\s6illaT сс6роваРllБУДВllроБш) 
IОРИДИЧllа адреса: 
м.Бровари, вул.Металургів,4 

/ 
"11 

/в-e/a~. єр:. _ ,~ ('~(1! Аllдрія ДJlllllllРО'llча 

( fj
':~ '. 01 j: ,~-,~ .:~ 
., ' '\ 

{і ' ' .~~ ':' ,:.. "~ "'(А.д.дер.."аllе.(ь/ 
'~' /' """" '1 ' \ ~ .. ,. ...... ~ 

.. :.. МП' ", .":-І ,~ • '" 
,..;і. -."".1'....,.1) '. ' ", ... - .",. 

-..; :-:. '~J.~':'=~ -... ,~ .. ~. 



Договір N!!l 

"ро Вllесе""л 3.l1Ііll до dOZOBOPJ' оре"ыl Зl!..1Іел6110і Ьілл",m 
віЬ 21. гРУЬШI 2005 року М10405ЗЗ800228 

МІСТО Бровари І(иївської області 

21 ЛlIСТОППДП дві ТIIСП'lі ВОСЬМОГО року 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварськ.а міська рада Київської області, JOРflДична особа за 
Зllконодавством YКP~1НII, IдеНТИфlкаціЙШIЙ код за данllМИ ЄДРПОУ 26376375. 
IОРlf~llчна ~peca: киIвсы�аa обл., М. Бровари, вул. Гагаріна, J 5, в особі ВflКОНУIОЧОГО 
о?ов ЯЗ~ІІ MI~ЬKOГO голови:: ceKpeTap~ ради СППО)ІСКП Ігорп 8ПСIIЛЬОВ •• '.П, який діє на 
ПІдставІ ст.4_ Закону УкраШIІ «Про МІсцеве самоврядування в Україні)), з одного боку, 
та 

ОРЕНДАР: ПРlІваТlllln підприсмець Журбенко ВалеНТllllа Петрівна, JOРИДlІчна 
адреса: м.Бровари, вуп.Незалежності.6 IСВ.4 J м.Бровари ідентифікаЦЇnIlИn код 
2013503824, далі -"ОРЕНДАР", 3 дpy~oї стОРОl/lI. уклали цеП Договір про наСТУПllе: 

Діl0ЧИ добровільно і перебуваJOЧИ ПРIJ здоровому розумі та ясній пам'llті. 
розуміJOЧИ значення своїх діn. попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
ЗОlсонодавства, що реГУЛJOIОТЬ укладений ннми правочин (зокрема. з вимогами шодо 

недійсності правочину), відповіДIІО до затвердженої рішенням Броварської міськоі ради 
від «30» вересня 2008 РOlсу Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста 
Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та 
кеРУIОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної 
ділянки від 21 грудня 2005 року уrслвли цей Договір Н!! 1 (надшrі - Дn~oвip) про 
внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 21 грудня 2005 року за 
Ng04053З800228 (надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З ДОГОВОРУ оренди виклаСТfl в наступній редакції: 

«2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДIОі відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 23,] 0.2008року НІ! 04-З/ІЗ-311405 станОВІІТЬ : 
- 84 619 (вісіlvlДесят чотири тисячі шістсот дев'ятнaдuять) гривень ОО IсопіЙок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«з. 1. Цей Договір Уlслвдено строком на 2 (два) РОКИ, терміном до 23.08.2009 року. Після 
закінчення стро ІСУ дії цього Договору ОРЕНДАР має ~ер~важ~е право поновлення йо~о 
ІІа новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗНl.ше НІЖ за ЗО календарних ДНІв 
до закінчення стро ІСУ дії ULoro Договору письмово ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір ПРОДОВЖИ'П{ його' діJO. 

Положення цього Даіовору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застоеОВУЮТЬСR у 

разі: 
- використанні земельної дfjbIНКИ не за цільовим призначенням; 
- порушення Tepr.riHiB сплати орендної п~а~и; 
допущення погіршення стану земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ». 

І.З.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в на~туПНі~ pe~alcцiї: .. .. 
«Орендна плата станОВИТЬ 1 О % (~есять) B~ДCOTKIВ вІД нормаТИВНОI грошово І 

оцінки земельної ділянки - 84 6] 9 ГРllвень І складає. .. 
_ 8 461,90 (вісім тИСЯЧ чотириста шістдесят одна) гривня 90 IСОП1ЙОК В РІК.)) 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакції: 



«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (ТРІІД 
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) ,,~TII) 
без урахування ПДВ шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Орендо:JlIІІ 
Н!! 33217815700005 УДК у Київській області м. Києво. код ЗКПО 23571923, МФО 82 J o~1II 
одержувач - Броварське ВДК, код класифіlсації 13050500 - оренда землі). 8, 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ореllДИ викласти в lІаСТУПllій редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, змі"и НОрмативи
грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, виз .. ачеИJ~~ 
законодавством. 

У випадlС)' відмови Орендаря змінити орендну плату "а умовах, визначених п.4.5 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОННЬО\ІУ 
порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди ВИlcnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
нараховується на суму подаТIСОВОГО боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх 
HВJIBHOCTi) із розрахунку 120 відсотків річних обліlСОВОЇ ставки Національного баНIіа 
Уlсраїни, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або на день його (йоro 
частині) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшоlO, за КОЖНJlіі 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації ULOro 
Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень 
до Договору тощо надати відповідну l,опіlO органу державної податкової служби за 

місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. ПУНІСТ 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь
яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОШО 
надати відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем знаходження 
земельної дinяНІСИ». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: «12.з.~. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порядку У 
випаДІСВХ, передбачених "Законом та цим Договором». 

1.10. ПУНІСТ 12.4 Д~r'бвору оренди ВИlcnасти в наступній редакції: 
«1~.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця: 
односторонньому порядку допускається у разі неВИІ,онаl1НЯ Орендарем вимог пунктУ ' 
підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності піСЛJJ підписання сторонами та ЙОГО державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин що ВИНJoIКЛИ з 01.10.2008 року. 



4. ~БОВ'ЯЗОК ЩОДО ПодаНlfJ1 цього Договору 110 державну реєстраціlО та витрати, 
пов'lІзаlJl з ііого деР)l(аВНОIО ресстраціСІО, ПОКЛDДaIОТЬСЯ на Орендодавця. 

5. Інші УМОВІІ договору ореНДІ І земелыІїї діЛЯНКIІ від 21 грудня 2005 року за 
НеО40533800228 З8JlllшаIОТЬСЯ без зміll. 

6. Цеіі Договір укладеllО у трьох npIIMipIIIIKD.'<, що маlOТЬ однаlСОВУ IОРIIДIIЧНУ 
СllnУ, одшJ з ЯКИХ ЗllаХОДИТhСИ в Орендодавця, другиіі - в Орендаря. третіП - в оргапі, 
ЯІОІЙ провів ііого держав. ну ресстраціlO - Київськііі регіоllалыlАA філії Державного 
піДПрІІсмства "Центру держаВІІОГО земельного кадастру nplI Державному комітеті 
УІСРОЇІШ по земельним ресурсам". 

РСI(віЗIIТII сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська місы1аa рада КИЇВСЬКОЇ області 
ІОРllдll на адреса: 

ідеllТl фі аціЙНJlЙ код 26376375 
: КtIЇBC 1(8 об ,М. Бровари, вул. Гагаріна, 

15 
в особі 
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ОРЕНДАР 

ПП ЖурбеllКО Валеllтина Петрівна 
IОриДична адреса: 

м.Бровари, 
вул.Грушевського,3 кв.73 

~~~~ __ ІВ.л.жур6ЄІІ"О/ 



__ АКТ 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"R"_--.;../J..;..,'i ___ ·2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa місы�аa рада, в особі 

ВИКОНУІОчого оБОВ'ЯЗIСИ міського голови - сеlсретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє ІІа підставі ст.42 Закону YKpaїНl'1 "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!!128 «Про ВИlСОllаlIllЯ обов'язків міського головю) з однієї 

СТОРОНИ, та ПРlfватниіі піДПРlfємець Журбенко ВалеНТИllа Петрівна з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa місы�аa рада передала, а ПРІ.ваТllиіі піДПРlІємець 

Журбенко ВалеНТІІна Петрівна прийняла земельну ділянку площею 

0,0150га, для обслуговування приміщення магазину «Дитячий світ» та 

влаштування літнього майданчика по вул. Незалежності м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 23.08.2007 року за N!!428-26-

05, від 30.09.2008 року N!!883-46-05 та від 16.10.2008 року N!!898-47-05 на 

умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 23.08.2009 року. 

Цей Aкr складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська "рада 
Київської області -;. 
Юридична адреса : .,:. 
м. Бровари, вул.rагарі~а~~ 5 
ВИІ(ОН чий обов '-язки місь[(ого 

голо 'Ретар, Micыc~~ р~и . 
'І :; .: .. -

~
' _. - І • 
І СІ • ':'. і !. 
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\і\ 0-'. \ І І" \ ......... ' . .' ... 

__ -\--~~~,,~~ ~~. C.g!}PJJCkO ( 
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ПРИЙНЯБ: 

Приватний підприємець 
Жур6еllКО Валеlllllllllа Петрівна 

Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Незалежності,6, 1(8.41 

v~ 
_____ / в.п.журбенко 



Договор Ne1 

Про SHeceHHR змін до договору оренди земельно; діЛRнки від 28 листопада 
2006 року 3040633800419 

Місто БроваРІ' Київської області 

Дев))ятнадцятого Жовтня дві Тllсячі восьмого року 

Орендодавець: .. Бр~ваРСЬК8 міська рада КІІЇВСЬКОЇ області. ЮРНДIІЧllа особа за 
законодавс:,вом УкраІНИ, lДеllТIІФікаl.1іЙЮIЙ код 1а даШI,.1ІІ ЄДРПОУ 26376375. IОРIIДII'ІlІа 
~peca: l<ювська обл., м. Бровари, вул. Гагарі ІІа. 15. в особі ВІІІСОНУІОЧОГО обов'ЯЗI(И 
МІСЬКОГО ГОЛОВІ! - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильовича. який діє на підставі ст.42 
3alCOHY УкраїНІ! «Про місцеве самоврядування в ~KpaiHi», з ОДІІОГО боку, та 

Орендар: Товариство з обмежеНОIО відповідальніCТJО «Орієнтир», IОРlІдична адреса: 
М. Київ, проспект героїв Сталінграду,З5, кв.80,ідентифікаціЙниЙ код 32107957, В особі 
Дllреlстора )J(YKoBa Дмитра Георгійович&, який діє на підставі статуту, заресстрованого В 
Реєстрі суб»ЄIСТЇВ підприємницької діяльності Оболонської районної у м. Києві 
адміністрації за N!!10611 від 08. 1 0.2002року 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті. 
розуміtoчи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з ПРИПlfСar.JJ.I 
цивільного законодавства, ЩО реГУЛIОIОТЬ укладений ними правочин (зокремІ. ") Вllмогами 
ЩОДО недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварською міСЬКОIО 
радОIO від «30» вересня 2008 року N~ 883-46-05 нормативної грошової оціНКIІ земе1lЬ міста 
Бровари та кеРУIOЧIІСЬ положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди 
земельної ділянки від «28» листопада 2007 року уклали цей Договір N!! 1 ("ада',; - Дr)і'оа;р) 
про внесення змін до Договору оренди ")емельної ділянки від 28 листопада 2006 року 1а 
N!!040633800419 (надалі - ДОlов;р ОРЄllдu) про таlсе: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2,3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«.2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва згідно 
витягу з технічної документації про нормативну грошову оціlІКУ земельної ділянки міського 
відділу земельних ресурсів в м. Броварах від 21.10.2008року N!!04-3/1З-3/1З65 становить 
1 015894 (один мільй~н ш)ятнадцять ТИСЯЧ вісімсот дев»)яносто чотири) гривні ОО копійок. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з дати здачі об'єкта в експлуатаціlO 
-:.r: •.. ... . 

згідно витягу з технічноі докумеНТВЦl1 про нормативну грошову ОЦІнку земелЬНОІ ДlЛЯIlКИ 

відділу земельних pecypciJl;.. в м. Броварах від 21.1 o.~OO~poкy N!!О4-З/l 3-3/1 З64 становить 
5064 649 (ш)ять мільйонів шістдесят ЧОТIlРИ ТІIСЯЧl ШІСТСОТ сорок дев»ять) ГРІlвепь ОО 
копіЙоК)). 

1.2. Пункт 3 Договору оренди викласти в наступпНі редакції: 

(сЗ. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки, терміном до 25.07.201 Ороку: Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має пер.ев~жне ~paBO поновлення. иог~ на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlІнен H~ ПІЗНІше НІЖ за 2 (два) МІСЯЦІ ~o 
закінчення СТРОІ<У дії цього Договору ШIСЬt.IОВО ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
ПрОДОВЖИ'nl його діІО. 



Положення ЦЬОГО Договору про ;;ереввжне право ОРЕНДАР Я не застосовуlОтьс; 
разі: 

ВШ,ОРJlстаllні земельної ділянки не за ціЛЬОВIІМ ПРlІзначеllllЯМ; 

ЯІСЩО продовжеНIІЯ (поновлення) Договору ВlІмагас застосування KOHkYJ1e1l11rJ 
умов передачі в opelrдy; 

порушення термінів сплати орендної плати; 

допущення погіршення стану земельної' ділянки. 

1.3 Пункт 3 Договору оренди доповнити підпунктом 3.J. і виклаСТIІ lioro 
наступній редаrщії: 

ес 3.1.Строк. встановлеНllfi для будівництва об'єкта містобудування (введення об'Сtїt\ 
експлуатаціro) триває ІІа протязі 2008-20] 2 років з даТIІ піДПllсаШIЯ ЦЬОГО ДOГOROp~: 

1.4.Пункт 4.1 Договору оренди ВI'lІcnасти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата за земельну діЛЯIІКУ на період будіВlІицтва вноситься OpeHдa~ 
грошовіfi формі в націоналыlйй валroті України в сумі ]0] 584.00 (СТО Одна ПІСІ\: 
П»ятсот вісімдесят ЧОТИРІІ) гривні ОО копійок на рік. що стаНОВІІТЬ ] О % (дест 
відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки - ] О] 5 894 ГPllвm 
орендна плата за земельну ділянку з дати здачі об'єкта в експлуатаціJO ВJlОСIПІС 
Орендарем у грошовій формі в національній валroті України в сумі 506464,90 (Ш11Ш' 
шість ГРlІвень ЧОПІриста шістдесят чотири) гривні 90 копійок на рік, ЩО складає 10' 
(десять) відсотків від нормативної грошової оцінки - 5 064 649 гривень. 

4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищення cтpo~ 
встановленого Д1IJI .будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкry І 
експлуатаціro), визначеного у п.3.1 цього Договору. 

4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.] .1, здіііснюrnt' 
починаІОЧИ з місяця, наступного за місяцем закінчення строку, встановленого;J.1 
будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в експлуатаціІО). ВlІзначеко(О' 
п.3.1 цього Договору». 

1.5 Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (трIIД~I) 
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) MICJI1 

без урахування ПДВ шляхом перерахування на розрахУНКОВИЙ рахунок ОрендодавWI N! 
33210812700005 УДК у Київській області м.Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське вдк, код призначення 13050200». 

1.6 Пункт 6.3 Договору оренди ВJ.lIcnасти в наступній редакції: 
«6.3. Передача земельної ділянки Орендарю здійснІОЄТЬСЯ за актом приймання- СІ 
передачі після державної реєстрації цього Договору. Орендар зобов'язаниіі ЗВ!І:~І 
в уповноважені орrqoи щодо здійснення державної реєстрації цього Договору тwB О 
БУДЬ-ЯІСИХ додаТIСоВtіх угод та договорів про внесення змін та доповнень до цьоГО BIL~ 
Договору протягом 6Q~ш~стдесяти) днів після укладення цього Договору (додатКО 
угод, договорів про внесення змін та доповнень тощо). . nіto 
Орендар зобов'язаниЯ в п'ятиденний термін після державної реєстрації надаТIІ кО 
Договору (додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень ТОЩО) 
відповідному органу державної податкової служб.!)). 

тYn110f 
1.7 Пункт 9.4 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 нас. 

змісту: 

«9.4.6 в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього договору тоІабо ~ 
Яких додаткових угод, Договорів про внесення зr.lін та доповнень до договору 
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IlадаТl1 ВІДПОВІДНУ копіlО ОРnUlУ де .• " 
земельної дinJШКЮ). ржаВІІОI податкової служБІ І за місцем зна.~одження 

1.8 ПУ.ІІКТ 9.4 Договору ореНДІІ 
ЗМІСТУ: ДОПОВІІІІТІІ НОВІ ІМ підпунктом 9.4.7 наступного 

«9.4.7 звеРНУТIІСИ В УПОВНОВВік . . оо. 60 ( • еlll орraJШ ЩОДО '3ДlйснеJШЯ держаВНОI реєстраЦІЇ 
ПРОТИГО~І ШlстдеСЯТII) днів післи укладеІІНЯ ЦЬОГО Договору (додаТКОВІІХ угод 
ДОГОВОРІВ про Вlfесення зміll та ДОПОВllеllЬ ТОЩО»). ' 

1. 9 ПУІІ~ 12:З Договору оренди ДОПОВНИТИ 
наСТУПIlОГО ЗМІСТУ: 

110ВИМ підпунктом 12.З.4 

«- iHiuiaTIIBOIO ОДllієї і'3 СторіІІ в ОДIІОСТОРОIlI1ЬОМУ ПОРЯДІСУ у випадках, передба'lеШIХ 
заlСОНОМ та ЦІІМ Договором». 

1.1 О Пункт 12.4 Договору оренди викласти в такій редакції: 

«12.4. Розірвання Договору ореllДИ землі за IНlЦlаТИВОIО Орендодавци в 
ОДНОСТОРОННЬОМУ поридку допускається в наступних ВllПадках: 

- неВIі1СОПанни Орендарем вимог п.4.1, п.6.З, п.9.4 даного Договору; 

- в разі закіН'Іенни строку дії дозволу на будівництво об'єкту містобудуванни, 
икщо Орендар за цей час не ПРIlСТУПИТЬ до виконання будівеЛЬШIХ робіт; 

- в разі закінчення сТроку, встановленого для будівництва об'єкта містобудуванни 
(введенни об'скту в експлуатаціlО), визна'lеного у П.З.l цього Договору. 

Договір вважається розірваним за ініціаТИВОIО Орендодавця з моменту ПРІІЙНЯТТИ 
відповідного СУДОВОГО рішення». 

1. Цей Договір підлягвс державній реєстрації. 

2. Цей Договір набирає чинності після піДШIСанни сторонами та його державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин, що виникли з 1 жовтня 2008 року. 

3. Обов'изок щодо подаН11R цього Договору на державну реєстрацію та витрати, пов'изані 
з його державною реєстрацісю, ПОlCnадВJОТЬСИ на Орендодавци. 

4. Інші ~ІОВИ договору ореНДІІ земельної від 28 листопада 2006 року за Хп040633800419, 
залИШВJоться без змін. 

5. Цей Договір Уlсладено у трьох примірниках, що MВJOТЬ однакову юридичну силу, один 
з ИІСИХ знаходитьси у Орендодавци, другий - в Орендари, третій - в органі, який провів 
його державну ресстрацію - Броварському відділі Державного Земельного Кадастру . . 

.; 
Ореllдодавець 

РеквіЗllТl1 сторі .. 

"I:tl 

Броварська місы�аa рада Ки1'вської області 

ідеН1'ифіlсаційний код 26376375 

Київська обл., м. БроваРI'І, вул. Гагаріна, 15 

в особі Сanожка Іг 

.. 

Ореllдар 

ТОВ «Орієнтир» 

ідентифікаційний код 32107957 

ича 
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Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки від 22 лютого 
2007 року Ng 040733800008 

11 лuсmОIJада 2008 РОА."У . Аt.БроваРll 

ОРСllДодавсць: Броварська міська рода Київської області IОРИД.lчна особа за 
заlСОНОДавс:вом УкраїIJИ, іденп.фікаціf.tннЙ код за даШI~Ш єдрпоу 26376375, IОР"ДJJчна 
~peca: Кшвська обл., м. Бровар •• , вул. Гагаріна, 15, в особі виконyrочого обов'язк" 
МІСЬКОГО ГO~?BIi - сеlср~таря ради Сапожка Ігоря 8асильов •• ча, який діє на підставі СТ.42 
3акОllУ УкраlНIt «про МІсцеве самоврядування в Україні)), з одного боку, та 

ОРСllдар: Відкрите акціонерне товариство «ПостіЙllо-діIОЧіIЙ будівельний поїзд 
Н!!2», І~ридичltа aдpec~: м. Бровари, вул. Красовського,18, ідентифікаційний код 01354697, 
в осоБІ голови правЛІння Трощеllка Ігоря Вячеславовича, який діє на підставі cтaтyry, 
зареєстрованого внконавчим комітетом броварсы�оїї міської ради від 04.12.2001 року 
Н!!1568 

відповідно до рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 рОку Х!! 898-47-05 та 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 30.09.2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста БроваРіl та керyrочись положеннями пунктів 
4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від «22)) лютого 2007 рОIСУ уклаШI 
цей Договір Н!! 1 ("адал; - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної 
діЛЯНIGI від 22 ЛJOтого 2008 року за Н!! 040733800008 (надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2,3 Договору оренди викласт" в наступній редакції: 

«.2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будіВНllцтва згідно 
внтягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки міського 
відділу земельних ресурсів в м. Броварах від 05.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1735 становить 

912 137 (дев'ятсот дванадцять тисяч сто тридцять сім) ГРіlвень ОО копійок. 

Нормативна грошова оцінка земельної діЛRНIGI з дати здачі об'єкта в експлуатаціJO 
згідно внтягу з технічної документаціі про нормапmну грошову оцінку земельної ДЇЛRНlGI 
відділу земельних ресурсів в м. Броварах від 05.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1736 станОВІІТЬ 
1 824275 (один мільйон вісімсот двадцять ЧОТіІРИ Пlсячі двісті сімдесят п'ять) гривень ОО 
копіЙОIС». ..; 

1.2. Пункт 3 Договору о,ренди викласти в Іlаступній редакції: 

с<3. Цей Договір укладено терміном до 23.11.2018 року. Після закінчення строку дії цього 
Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку діі цього 
Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його діJO. 

ПоложенНJt цього Договору про переважне право аРЕНІ" ~·fiII~,t1..~ОСОВYlОТЬСЯ У 
• ? :~~\).\OHe~~~.., 

разІ: '/~" 9- "~!l &!'lJ1" ~ 
• ІІ ... :, .... ~'>- ... ~ ~ * 

_ використанні земельної дiЛRнIGI не за цшьовим ПРI~~~'&f'НJIМ; ~ ~ ~ ..f 
" - C~/.a. 'S - 'І" • .4" ·I.~.I.:; ~,. :4 
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порушення термінів сплати ореНДIІОЇ плаТlI; 

допущення погіршення стану земельної ділянки. 

1.4.Пуюст 4.1 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: 
«4.1. Орендна плата за земелЬ11У ділянку на період будів~ицтва вноситься Opeflnape~, 
грошовіі1 формі в lІаціональній валюті України в СУМІ 91 213,70 ( деВ))ЯIІОСТО Оз. 
Тllсяча двісті тринадцять) гривеllЬ 70 копійок на рік, що становить 1 О % (necR1;' 
відсотків від IІормаТllВНОЇ грошової оціНКl1 земельної діляНl'И - 912 137 ГРIl&еИ& 
орендна плата за зем~лыfy ~ілянку. з дaT~ здачі o~'єктa .. в експлу?тацію BIIOCI~ 
OpelfДapeM у грошові" фОРМІ в нацlOН~ЬНlй B~IOТI УКР~ІНИ В СУМІ 1 824.28 (O;n.~ 
Тllсяча вісімсот двадцять ЧОТИРlt) ГРИВНІ 28 КОПlі10К на РІК, щО складає 0,1% ( 11)11 

ОДІІН) відсоток від HopMaТl"BHOЇ грошової оціНКlі - 1 824 275 гривень.)) 

1.5 ПУНІСТ 4.3 Договору оренди Вllкласти У наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом ЗО (ТРИДIUlnl) 
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місllU 
без урахування пдв шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Орендодавця К! 
33210812700005 УДК у Київській області м.Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське Вдк, код призначення 13050200». 

1.6 Пункт 6.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.3. Передача земельної ділянки ОрендаРІО здійснюється за актом ПРllіімаиИl· 
передачі після державної реєстрації цього Договору. Орендар зобов'язаний звеРНУТІІа 
в уповноважені органи щодо здійснення державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод та договорів про внесення змін та доповнень до uьoro 

Договору протягом 60 ~шістдесяти) днів після укладення цього Договору (додатковН\ 
УГОД, договорів про внесення змін та доповнень тощо). 
Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації надаПI копUo 
Договору (додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень тошоj 
відповідному органу державної податкової службю). 

1.7 Пункт 9.4 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступноro 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь
яких до~аТl'О~ИХ УГОД,. Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тошо 
надати B1f.UI~B1ДНy КОП1Ю органу державної податкової СJl}'>кби за місцем знаходженНІ 
земелЬНОІ ДІЛЯНКИ». 

1.8 П~кт 9.4 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 наступНО"' 
ЗМІСТУ: 

«9.4.7. звернутися' в уповноважені органи щодо здійснення державної peєcтpauii 
протяro~ 60 (шістд~d'яти) днів після укладення цього Договору (додаткових yrojL 
ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповнень тощо»). 

19П _~oI 
. з:~: 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4 HacтyDllO", 

«12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому порядку У ВIІПад"'ІІ.t 
передбачених законом та цим Договором». 



-.:J' 

- JtСВllКОНВНJtя ОреІІдарем ВІІМОГ 0.4.3, 0.6.3, 0.9.4 даного Договору; 

Договір вважається розіРВВНІІМ за iJtiuiaТlIBOIO Орендодавця з моменту ориПняпя 
відповідного судового рішення)). 

2. ЦеП Договір підлягае державніП реестрації. 

3. Цей Договір набllрае ЧJlННОСті після оідшrсання сторонаМJI та Пого державної 
рсєстрації та застосовується до правовіДІIОСJlН, що ВJlникml з 1 жовтня 2008 року. 

4. Обов'язок щодо оодаНIІЯ цього Договору ІІа державну peecтpaцilO та витрати, 
пов'язані з його держаВНОJО peeCYpauiEIO, оокnадаJОТЬСЯ на Орендодавця. 

5. Imпi УМОВІ! Договору оренди земельної ділянки від 22 лютого 2007 року за 
Н!! 040733800008, звлишаJОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір Уlспадено у трьох примірниках, що маІОТЬ однакову IОРJlДИЧНУ силу, 
ОДИН з ЯJСИХ знаходиться у Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, 
ЯКІJЙ провів його державну реєстраціlO - Броварському відділі ДержаВJIОГО 
Земельного Кадастру. 

Реквізит ... сторін 

Орсндодавсць 

І.В. Сапожко 
~~~~~~~~-----

ОрСllдар 

ВАТ «ПДБП Н!!2)) 

ідентифікаційний код 01354697 

07400, м.Бровари, вул. красовського, 18 
~---.-. .... 
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Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянкu від 22 лютого 
2007 року NS0407ЗЗВООО07 

21 листопада 2008 року 
.\1. Бровари 

ОреllдодаDец~: Б~оварська міська рада Київської області, JOридична особа за 
законодавс:вом Уlсраlllli, rдеllnlфікаціЙIiИЙ код за даними ЄДРПОУ 26376375, IОРИДИЧНВ 
~peca: кIІIвсы�вB обл., м. Бровври, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНУІОЧОГО обов'язки 
МІСЬІСОГО голови - сеlсретаря радИ СапОіКка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 
Закону України «Про місцеве самоврядуваllНЯ в Україні)), з одного боку, та 

Орендар: Відкрите акціонерне товариство «Постійно-діrочий будівеЛЬШIЙ поїзд 
К!!2)), Jоридична адреса: м. Бровари, вул. Красовського,18, ідентифікаційний код 01354697, 
в особі ГОЛОВ}І правління Трощенка Ігоря Вячеславовича, який діє на підставі статуту, 
зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської міської ради від 04.12.2001року 
К!!1568 

відповідно до рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року КІ! 898-47-05 та 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 30.09.2008 року НІ! 883-46-05 
нормативної грошової оціНЮ'1 земель міста Бровари та керyrочись положеннями ПУІlктів 
4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від «22)) ЛІОТОГО 2007 року уклали 
цей Договір Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної 
дїJIJJнКII від 22 ЛJОТОГО 2007 року за КІ! 040733800007 (надалі - Договір ОРЄllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«.2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва згідно 
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної діnЯНJGI міського 
відділу земельних ресурсів в м. Броварах від 05.11.2008 року К!! 04-3/13-3/1734 становить 

888 084 ( вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімдесят ЧOnIРII) гривні оо копіЙок. 

Нормативна грошова оціНІса земельної діЛJJНJGI з дати здачі об'єкта в експпуатаціІО 
згідно витягу з технічної документації про HopManmнy грошову оцінку земельної дiJIJIНJGI 
відціny земельних ресурсів в м. Броварах від 05.11.2008 року N!!04-З/ІЗ-З/17ЗЗ становить 
1 776 168 (один мільйон .. сімсот сімдесят шість ТІІСЯЧ сто шістдесят вісім) ГР}lвень оо 

-=копіЙОl()). 

1.2. ПУНlcr З Договору оренди викnасти в наступній редакції: 

«З. Цей Договір укладено терміном до 2З.ll.2018 року. Після закінчення строку дії цього 
Договору ОРЕНДАР має перева>J(Н~ право поновnе~ня ~oгo на ~овий строк. У ць~~y разі 
ОРЕНДАР повинен не пізніше НІЖ за 2 (два) МІСЯЦІ І!оо заlСІнченНJI cтpo~ ДІІ цього 
Договору письмово повіДОМИПI ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР прод~~-!\~го Д1l0. 

"~-:l. -.:: J ~ ... 
Положення цього Договору про переважне право ОРЕН: ~ ~ltЄ~~С~О~,~,ВУIОТЬСЯ у 
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порушення термінів сплати орендної плати; 

допущеllНЯ погіршенНJI стану земельної ділянки. 

1.4.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.1. ОреlІДllа плата за земельну ділянку на період б~дівництва вн~с.иться Оренла~ 
грошовій формі в національній ваЛJОті України в СУМІ 88 808,40 ( ВІСІмдесят вісім Тн 
вісімсот вісім) гривень 40 копійок на рік, що становить 1 О % (десять) Відсот .. ;. ~ 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки - 888 084 гривень. ореНдна Плат;: 
земельну дinЯНIСУ з дати здачі об'єкта в експлуатаціlО вноситься Орендарем у ГРОШо с 
формі в націОНDJIьніІі валюті України в сумі 1 766.17 (одна тисяча сімсот uriCТ;J~ 
шість) гривень 17 копійок на рік, що складає 0,1% ( нуль ОДИН) 8iДCOTO~" 
нормаТIІВНОЇ грошової оцінки - 1 776 168 гривень.)) .. 

1.5 Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 

се4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (тридцlТll) 
календарних днів, наступних за останнім календарним Д}lем звітного (податкового) міCIID 
без урахувшlНJl ПДВ шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Орендодавци Х! 
33210812700005 УДК У Київській області м.Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018 . . 
одер>lсувач - Броварське вдк, код призначення 13050200)). 

1.6 Пункт 6.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
се6.3. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється за актом приіі~lанВl 
передачі після державної реєстрації цього Договору. Орендар зобов'язаний зверн)'ПІіІ 

в уповноважені органи щодо здійснення державної реєстрації цього Договору тaJi< 
будь-яких додаткових угод та договорів про внесення змін та доповнень до IIЬOR 
Договору протягом 60 (шістдесяти) днів після укладення цього Договору (додаТКО811 
угод, договорів про внесеиНJI змін та доповнень тощо). 
Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації надаТl1 копі! 
Договору (додаткових УГОД, договорів про внесення змін та доповнень ТОIIIt 
відповідному органу державної податкової службю). 

1.7 . Пункт 9.4 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступиOn 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУJ1i 
JllСИХ додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін та доповнень до Договору тоІі 
надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знахоД",кеllJ; 
земельної ділянки)). 

1.8. ~yнкт 9.4 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 настуПИOl' 
ЗМІСТУ: 

се9.4.7. звернутися в уповноважені органи щодо здійснення державної peєcтpall' 
протяго~ 60 (шістдесяти). днів після укладення цього Договору (додатковШ< YrOJ 
ДОГОВОРІВ про BHeceH~ ЗМІН та доповнень тощо»). 

1.9. ~YНICТ 12.3 дО"говору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4 tll1cтynJloJ1 
ЗМІСТУ: 

«12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У BJln~ 
передбачених законом та цим Договором». 

...-.:.~:::::~ ...... 
1.9 Пункт 12.4 Договору оренди викласти в такій peдцЦi'~ ~~ ~ :~~~ 

І/.. tjI"'~~l!:!Jt-"': ~ Ф" 
«12.4. Розірвання ДОГОВОРУ оренди землі за i1iїцi~BOIO -':~B~ ~ дaв~ 
односторонньому порядку допускається в разі· (~~.!O: ,~1./.' '~S' '1! ~ • r ее !і'~е"'UФI(JЦI~"'''ll :з '4:: І 
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- неВllконання Ореllдарем ВІІМОГ п.4.3. п.6.3. п.9.4 ДОІІОГО Договору; 
Договір вважається розірваНIІМ 30 iHiuiOТlIBOIO Орендодавця 3 моменту ПРIIЙНЯ1ТЯ 

відповідного СУДОВОГО рішеНIIЯ)). 

2. Цей Договір піДJlJlгає держаВllіЯ реєстрації. 

3. ЦеП ДO~~Bip набlfрас чинності після підписаНllЯ сторонar.ш та ЙОГО державної 
реєстраЦ11 та застосовусться до правовідносин, що ВНIIИКnИ З 1 жовтня :Ш08 року. 

4. Обов'язок ЩОДО поданllЯ цього Договору на державну реєстрацію та витрати, пов'язаllі 
з ЙОГО держаВНОIО ресстраціСIО, покnвдаlОТЬСЯ на Орендодавця. 

s. Інші умови Договору ореНДlf земельної діЛЯІIКИ від 22 ЛІОТОГО 2007 року за N9 
040733800007, зanИШDlОТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеП Договір укладеllО у трьох приміРlІиках. що маІОТЬ однакову JОРИДІІЧНУ снлу, ОДШІ 
З ЯКІІХ ЗНDXОДIIТЬСЯ У Орендодавця, другиЯ - в Орендаря, третій - в opralli, ЯКІІЙ провів 
Пого державну ресстраціІО - Броварському відділі Державного Земельного Кадастру. 

РеквіЗllТl1 сторін 

Орсндодавсць 

Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаційний код 26376375 

Київська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15 

------~~-E7-~~---

" 'і , .'t.~. .. 

І.В. Сапожко 

OpCllДap 

ВАТ ссПДБП - 2)) 

ідентифікаціЯниЯ код 01354697 

07400, м.Бровари, вул. КраСОВСЬКОГО,18 



ДОГОВір Ne1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки від 
22 листопада 2007 року Ng 040733800152 

Місто Бровари Київської області 

-- листопада дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~poBapCЬ.Ka міська рада Київської області. lоридична особа 13 

законодав~!вом YKpalНli, IдеНТИфlкаціАниА код за даними ЄДРПОУ 26376375. IОРИДИЧJlа 
адреса: І(ювська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНУlOчого оБОВ'ЯЗКIІ міського 
головн - секре~аря ради Сапожка Ігоря Васильович&, якиА діє ІІа підставі СТ.42 Закону 
УJCраїни «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні». 1 одllО20 боку. та 

ОРЕНДАР: товариство з обмежеJlОIO відповідальністю "торговельно-будівелыlпn дім 
"ОЛДІ". IОРlідич~а адреса: м.Київ проспект 40-річчя Жовтня,120 корп.l ідеНТllфікаціПIШЙ 
код 24738845 (СВІДОЦТВ0 про державну перереєстрацію юридичної особи) в особі ДІІ ректора 
Долroзвяга Олега Валерійовича, який діє на підставі статуту, зареєстрованого держаВНIІМ 
реєстратором від 05.07.2007 року за Н!1 068 1050004002355, надалі - "ОРЕНДАР". 3 дР),10г(} 
60"У. уклали цей Договір про наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній п~м·яті. розуміlО'111 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства. Ш0 
реГУЛIОЮТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) до 
затвердженої рішенням Броварською міською радою від "30" вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської радІ І від 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуJOЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 1 О серпня 2005 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) 
про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 22 листопада 2007 року Н!! 
040733800152 (надалі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

(2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідКИ відділу земельних 
)есурсів у місті Бровари від 24.1 0.2008року Н! 04-3/13-3/1462 становить : 

.2411 6З8грн. (два мільйони чотириста одинадцять тисяч шістсот тридцять вісім грн. оо 
:оп.). 

1.2. Пункт З Договору оренди викласти в наступній редакції: 

:3. Цей Договір yкnвдeHo строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.07.2012 POK)~ Після 
акінчення строку дії цього Догрвору ОРЕНДАР має. п~рев~не право поновлеllНЯ ио~о на 
IОВІIЙ строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗ.Нlше НІЖ за 30 календаРНIJХ ДНІв ~o 
акінчення строку дії цього ДОГ2,Вору ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
РОДОВЖІІТИ його діl0. -

П Д овору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуJOТЬСЯ у разі: оложення цього ог 

ВИКОРlІстанні земельної ділянки не ЗD цільовим призначеJlНЯМ; 

порушення термінів сплати орендної плати; 

допущення погіршення стану земельної ділянкИ»). 
• 



.. . ' 
f 1.3. ПУІІКТ 4. І Договору ореlfДИ BllкnacTII в наступній редакції: 

((4 1. OpelfДllD' плата стаНОВІІТЬ 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової (щіlll\lf lCMC:JL • 
. . lб8 814 бб (' . . . 11[00 

ДіЛЯНКII· - 2411 б38ГРIf. І СКЛDдає ,сто ШІстдесят ВІСІМ ТllСиtl вісі\! 
бб 'n . -чотирнадцять) гривень КОПl ІОК на pIIO). 

1.4. Пункт 4.3. Договору оренди Вllкласти у наступній редакції: 

((4.3. Орендна. плата вноситься рів~ими частками щоміс~чно протягом ЗО (·ГРЩЩRТІІ, 
кaneHдapHIIX ДНІВ. наступних за останНІМ календарним днем ЗВІТНОГО (податкового) ~liCJlIUl ~ 
урахування ПДВ шляхом перерахуваllНЯ на розрахунковий ра.,<унок ОреllДОДППUJl ~I 
33210812700005 УДК у Київській області м. Києв&. код ЗКПО 23571923. МФО 82101& 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
((4.5.2. зміНІ! розмірів земельного податку та ставок орендної плати. змін.. tlормаТIІВНОЇ 
грошової оцінки. підвищення цін. тарифів, зміни коефіцієнтів індексації. ВlIJна'IСНІІ' 
законодавством. 

У випадку відмови Орендаря зміН}IТИ орендну плату на умовах. визначеllИХ п.4.5 ДOГOBOp~. 
Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.» 

І .б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
((4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуваНIІЯМ пеl/і. ,UO 

нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціЛ 1а ЇХ НМ8нос"1 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВК}1 Національного банка У країн 11. зіlочоіl/3 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) norawelllll 
залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний IсвnендаРНIlЙ .1СIІЬ 

прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт б.4 Пункту б Договору оренди викласти в наступній редакції: 

((б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього ДОI1)ВОРУ 
та/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до ДОГОВОр} 
тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем зна.~одженИІ 
-Jемельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 настушroго змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або буДЬ-J/\1''( 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо Ili1!JIlТl~ 
.., .... б· я земе;JьНDI 
ВІДПОВІДну КОП1Ю органу деІРкаВНОІ податкоlfОI служ и за МІсцем знаходженн .' 
ділянки». 

1.9. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.3. наступнОГО :lмісТУ: 
баtlеJlII~ 

((11.3.3. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому порядку у випадках. перед 
законом та цим Договором». 

1. І О. Пункт 11.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: ~ 
• .,. TOPOIIIIIIO)l. 

(( 11.4. Розірвання Договору оренди зеМЛІ за ІНІЦІативою Орендодавця ~ OДHO~ 64 та 9.4 
порядку допускається у разі невиконання Орендарем вимог пункту 4, ПІдпунКТІВ . 
даного Договору.». • 

2.ЦеЙ Договір підлягає державніА реєстрації. 



~ 
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і ' ]дen Доroвір набllpDЄ ?"""ості післ. пi.цm~С:~. стаРО"''''''' та Пого держаВllоі ресстраІІЇТ !!! 
Стосооується до праОООlд11ОС1111 що OIlHIIКnIl З 01 1 О '008 JL.. ..- року. 

4.0боо'язОIС щодо подаflllЯ цього Договору на державну peccтpauilO та ВlІтраТIІ. 
Jlов'язаllі 3 його держаВllОIО ресстраціЄIО, ПОКnодаlОТЬСЯ на Орендодавця. 

5.ЬШJЇ УМОВІІ договору opellдJl земелыІїї діЛJIІІКl1 від 22 листопада 2007 року Н!! 
040733800152 зanиwаlОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір УКладеllО У трьох ПРlІміРШlках. що мають ОдШll\ОПУ 'ОР"Д""НУ СІІЛУ. 
оДІ ІІІ 3 ЯЮІХ ЗШL"ОДІJТLС~ В Ореl!.дода.вця, nPYflIR - в Орендаря, третіА _ в органі. ЯКІІR провів 
ilоro державну peccтpaUIIO - КИlВСLКJіі регіонonьнin філії Державного ninnplICMCTBa ·'1 (еIlТРУ 
державного земеЛЬJlОГО І'адастру ПР" Державному комітеті Україн .. по земеЛLНIІМ ресурсам" 

Реl(оіЗIIТII сторіІІ 

ОРСІІДОДПОСЦЬ ОРСlllIПР 

варська місы�аa рада КІІЇВСЬКОЇ області 

фікаційний код 2БЗ 7БЗ 75 
ТОВ "ТорговеЛhно-будівеЛЬНlIR дім ··ОЛДІ" 

ідеllтифікаційний І'ОД 24738845 

шська обл., М. БроваРll, вул. Гагаріна, 15 м.Київ. проспект 40-річчя Жоотня,120 корп. І 

в особі Долгозвяга Олега ВалеріЙОВllча 



Договір Ng2 

Про внесення змін до д 
17 оговору оренди земельно;' ділянltu від 
жовтня 2007 року Не 040733800133 
Місто Бровари Київської області 

28 ЛlIСТопа.аа дві ТJICJl'li восьмого рок)' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська "11'ська І' - .. б . б 

У '" .. рада ,ІІІ ВСЬКОІ о лаСТІ 10РІІДНЧШl ОСО а за 
ЗIІКОllOдав~:mом краІН 11 , IдеНТІІФікаціЯlшfi код за даШIAlIІ ЄДРПОУ 26376375 10РИД1lчна 
nrrpeca: Кшвська обл. м. Бровари вул r . 15' • . - " . агарша. , в осоБІ ВIIКОIlУIОЧОГО обов'JlЗКII МІСЬКОГО 
ГОЛО~ІІ - секре:аря радJl СаПОіІСка Ігоря ВаСIІЛЬОВ"'lа. ЯІСИЙ діє ІІа підставі ст.42 3аКОllУ 
УКРIІІНlі «Про МІсцеве самоврядуваllllЯ в Україні», з оr),ш~о бику. та 

ОРЕНДАР: товариство 'J обмежеllОIО відповідanьніСТIО "Броварське Л ТП-l 3262". 
10Р!IДIIЧltа адреса: м.БроваРll буль~.Незanе)J(ності.18-в ідеllтифікаціЙШln ІСОД 0553861 О 
(СВІДОЦТВО ~p~ дep~~caBIlY перересстрацно IОрltДIІЧНОЇ особи, виданого ВlІконавчим комітетом 
Броварсы�оІ� МІСЬКОІ радJl, за НІ! 1 355 145 0000 002855 від 19.08.2008 р.) в особі Дllреl(Тора 
Рудешко АлЛIl В~СliліВНJI, ЯКИЙ діс на підставі статуту. lІадалі - "ОРЕНДАР", з ()py~o~o боку. 
yкnanll цей ДОГОВІР про наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваючи ПРІІ здоровому розумі та ясній пам'яті. РО'Jуміl0ЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознаfiомлені з припнсами цивільного законодавства. ЩО 
реГУЛIОIОТЬ УІслвденнй НИМ"І праВОЧIІН (зокремо. з вимогаМIІ щодо tlедіЙСJlості праВО'lІІtlу) до 
затвердженої рішенням БроварськоlO міськоlO радОIO від "30" вереСІІЯ 2008 року Н!! 883-46-05 
нормаТІІВНОЇ грошової оціІІКИ земель міста Бровари, рішеllНЯ Броварсы�оїї міської ради від 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуlOЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
ореНДІІземельної діЛЯНКJI від 1 О серпня 2005 року уклали цей Договір Н!! 2 (надалі - Договір) 
про вщ:сеllНЯ змін до Договору ореНДІІ земельної діляНlСИ від 17 жовтня 2007 року Н!! 
040733800133 (нвдалі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСТI-І в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 07.11.2008РОIСУ Н!! 04-3/13-3/1760 станОВІІТЬ : 

- 35 133 (тридцять п'ять тисяч сто тридцять три) гривні ОО копійок. 

1.2. Пункт З Договору оренди ВИlслаСТl1 в наступній редакції: 

«3. Цей Договір Уlсладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.07.2012 року. Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~реВа>I~не право поновлення йо~о на 
новий СТРOlС. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВJfнен не ЛlЗ.Нlше НІЖ за ЗО календарних ДНІВ ~o 
закінчення стрОІСУ дії цього Договору письмово ПОВІДОМIІТI1 ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
ПРОДОВЖИТИ його дію. 

Положення ЦЬОГО ДOГOB~y про перева>lсне право ОРЕНДАРЯ нс застосовуlOТЬСЯ у разі: 

- В"lкористанні земельної діЛЯI!IS.}І не за цільовим ПРlІзначенням: 

- порушення TepMifliB сплати орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельної ділянки». 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ викласти В наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата становить 7 % (сім) віДСОТІсів в!д нормативн~ї грошової ~ціНКJlземельноі 
ділянки _ З5 133грп. і складає 2 459,З 1 (дві ТИСЯЧІ чотириста п ятдесят дев ять) гривень 31 
копійка на рію). 

1.4. Пункт 4.3. Договору оренди викласти У наступній редакції: 
«43 О итьс" ріВfПlМJI частками щомісячно протягом зо (ТРІІДЦЯТИ) '. рендна плата вноС п • ( ). б 
кале' станш'м календарним днем ЗВІТНОГО податкового МІСЯця ез 

ндарних ДІІІВ, наступних за о 



урахУВВНІJЯ пдв ШJUIХОМ перерахуванни ІІа розра:<УНКОВllіі ра;<унок Ореll.lО.1а" 
Н!! 33210812700005 УДК У Київські" області м. Кнсва, код ЗКПО 23.57]913. МФО 8~lo~7 
одержувач - Броварсы�еe вдк, код класшl,ікації 13050200 - оренда зеМЛJ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВlfклаСТ11 в наСТУПllій редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земелыІгоo податку. та CT~BOK оренfЖ~IОЇ .пла!lІ. змін!!. HOP~laTIt81!(; 
грошової оціІІКИ, підвнщеНIІЯ цін, тарифІВ, ЗМІНІІ коефЩIСНТIВ І нде ксац 11 , ВlІ3f1ачеНIІ\ 
заl'ОJIодавством. 

У ВІІПОДКУ віДМОВIІ Орендаря зміJIИПI орендну плату на умовах, ВlІзнаЧСIІЮ( п.4.5 ДПГnВОР. 
Орендодавець має право розірв.аТIf цеіі Договір в ОДНОСТОРОIlIlЬОМУ порядку .• ) . 

1.6. ПУНІСТ 4.5.4 Договору оренди Вllкласти в наСТУПllій редаlщії; 
«4.5.4. У розі невнесення орендної плати УСТРОКІІ. ВlІзначені ЦІІМ Договорuм. C}IQ 

заборгованості вважасться подаТКОВIІМ боргом і стягусться З нарахуваllllЯМ пені. 11ІО 
нароховусться 110 суму подаТI'ОВОГО боргу (з урахуванням штрафНIІХ сашщій 'Ja ЇХ Ш1ЯВІІOCnl 
із розрахунку 120 відсотків ріЧНJlХ обліl'ОВОЇ ставки Національного банка Y,cpaїIIII. діЮЧОіИ1 
день ВШllIJснення такого податкового боргу або на день його (його частині) ПОГі1шенНІ. 
зanе)JОJО від того, ЯІ,а з велИЧІІН таких ставОI' є більшою, за кожний калСllдарш,fi дет 
прострочеІJIJЯ у ііого сплаті» . 

. 1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«6.4. Ореидар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реестрації цього ДОГОвор) 
та/або БУДЬ-ЯКlіХ додаткових угод, Договорів про внесення 'Змін та ДОПОВ11ень до Догоq 
ТОЩО надати відповіДIlУ копіlO органу державної податкової служби за місцем зна."\одженНІ 
земельної діnЯНКII». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити .новим підпунктом 9.4.7 наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або б)'ДЬ-JIІ1~ 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо lІада1l 
відповідну копіlO органу державної подаТI'ОВОЇ служби за місцем знаходження земельної 
діЛЯIІЮі». 

1.9. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом ]] .3.3. Н8СТУПllОro 
змісту: 

«11.3.3. iHiuianiBoIo однієї із Сторін в односторонньому ПОРЯДІСУ У випвдк8.Х. передба'lен,L'< 
законом та цим Договором)). . 

1.10. Пункт 11.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

ес 11.4. Розірвання ДOГOBO~~ оренди землі за ініціативоlO Орендодавця в ОДНОСТОРОНIІЬО)l1 
порядку допускастьсв у разІ !.Іевиконаннв Орендарем вимог пункту 4 підпунктів 6.4 та 9.4 
даного Договору.). '=" ' 

2.ЦеП Договір підлвгає Д~рхсавній реєстрації. 

3.l~~fi Договір набирає чинності після підписання сторонами та його дер)l(8ВJlоі 
реєстраЦ11 та застосовуєтьсв по правовіпносин шо виникли з 01.10.2008 РОІСУ. 

4.0бов'взок щодо подання цього Договору н . ТО ВIIТРl1l1" , '" . а державну petCTpaЦlIO 
пов язаНІ з иого держаВНОIО peEcтpaЦlEIO покnадаlОТЬСВ О 

' на рендодавця. 
5.1нші умови договору ореНДІі земельн оо.. Ifj Jl! 

040733800133 залишаlОТЬСВ без змін. 01 ДІЛЯНКИ вІД 17 жовтня 2007 ро 

б. Цей Договір укладено у трьох Примі ник СІIJIУ' 
ОД11Н з ВІ(ІІХ знаходиться в Орендодавцв : ах, ЩО МІПоть однакову IОрИДI1ЧНУ 'в 

,други - в Орендаря, третііі _ в органі, ЯКlIЙ прОВ' 



nоro nержаВllУ реєстраціlO - КlІївській рег'IОН . оо ф' 'оо Д . 
,... anЬНIІІ ІЛН еРЖDВIІОГО ПЩПРlІсмства "ЦеIlТРУ 

"'IlBHOrO земельного кодастру при Де • .. оо 
дер,.. РilCаВIІОМУ KOltllтeтl Украlllll по зсмеЛЬНIІМ ресурсам". 

РскпіЗ'IТII CTopil' 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

IІІрська міська рода КИЇВСЬКОЇ області 

ПlфікаціЙНllfi код 26376375 

lСька обл., м. Бровари, вул. Гагарі ІІа, 15 

:>бі Сапожка 
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ОРС.ІДПР 

тов "Броварське А ТП- J 3262" 

ідентифікаційний код 055386 І О 

м.Бровари бульв.Незonежtlості.18-в 



ДОГОВір N!!2 

Про внесення змін до д 
оговору оренди земельно; ділянки від 

31 лиnНR 2006 року НІІ 040633800341 
Місто БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

04 ГРУДІІЯ дві тисячі восьмого року 
ОРЕНДОДАВЕqь: ~pOBapCЬ.Ka міСI.ка рада I(IІЇВСЬКої області, ЮРllдll'lШl особа за 

ЗОJ(Оllодав:rВО1\l УI(раlllJf, Iдеl~ТШIJlкаціЙНIІЙ код 1а даЩIМIІ ЄДРПОУ 26376375. IОРIIДIl'lна 
адреса: Кшвська обл., М. БроваРІІ, вул. Гагарі ІІа, 15, в особі ВІІКОНУЮЧОГО оБОВ'Я1"И міського 
roЛОВ.1І - секрс:аря раДIJ Сапожка Ігоря ВаСИЛЬОВllча, ЯКІІЙ діє tla підставі ст.42 3ВI'ОIlУ 
украіНІ! ссПро МІсцеве самоврядуваllllЯ в Україні», з О()1І(};'(} б,ж)', та 

ОРЕНДАР: .товарнство. з обмежеllОЮ відповідальністю "Давар''. IОРIІДllчtlа адреса: 
м.БроваРJl ~ул.ЛIСО,ва.4. . IдеllТlІфікаl!іЙIІІIЙ КОД 32271029 (свідоцтва про державну 
пер~р~єстра~IІ0 суб ЄI(та ПIДПРIІСМlIJщь~оі діяльності, ВllдаllОГО Дllіпровською puiiOllllOIO 
оДМIНlстраЦIЄIО м. КlІсва за Н!! 01513 вІД 23.02.2001 р.) в особі директора (мшеllеltl.I,ОГО 
Леоніда ОлексаНДРОВІІча, ЯІ(ІІЙ діс на підставі статуту, lІадалі - "ОРЕНДАР", з ()р),;'(),'О 60/\')', 
УКЛВnIl цеП Договір про Іfаступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи ПРJr здоровому розумі та ЯСllій пам·яті. РО'JуміЮ'l1l 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРIІШlсаМl1 цивільного заl'Оllоданства. що 
реryЛІОІ0ТЬ УlсладеШIЙ ними праночин (зокрема. з ВlІмогами щодо недіЙСlІості ПРUВОЧШІУ) дО 
затвердженої рішенням Броварською міською радою від "30" вересня 2008" року H~ 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари. рішеllНЯ Броварсы�оіi ~licы�оіi ради ві.1 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУІОЧIІСЬ положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 31 липня 2006 року уклали цей Договір Н!! 2 (І/ада,,; - Дnl1(}(l;р) 
про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 31 ШlПня 2006 рОI'У Н!! 
040633800341 (надалі -Договір ореll()и) про таке: 

І.ВІІести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 

сс2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНI(И 'JrїДHO довіДI\'И відділу земельних 

рес)'рсів у місті Бровари від 17.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1295 станОВIІТЬ : 

- 135653 (сто тридцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят три) гrшвні оо копійок. 

1.2. Пункт 3 Договору ореНДJI виклаСТIІ в наступній редаІсції: 

(с3. ЦеА Договір УJсладено СТРОІ(ом на 5 (п'ять) років, 'герміном до 27.03.20 13 POKY~ Після 
закінчеllНЯ строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~рева)l~не право поновлення HO~O на 
новиА строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllНен не ЛlЗ.Нlше НІЖ за 30 КШlеtlдаРНlfХ ДНІВ ~O 
закінчення СТРОІ(У дії ць~гo Договору письмово ПОВIДОМНТ11 ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
ПРОДОВЖIJТИ його дію. • 

Положення цього Дoгo~py про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуlОТЬСЯ у разі: 
- Вllкористанні земельної діліJt(и не за цільовим призначенням; 
- порушення термінів сплати орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельної діЛЯНI(IJ». 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ виклаСТJI в наступній редакції: 
4 1 О становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оціНl(И 

СС " p~Hд~a плата 135 653грн і складає 9495,71 грн. (дев'ять тисяч. ЧОТ~lриста 
земелЬНОІ ДІЛЯНКИ - . 
дев'яносто п'ять) гривень 71 копійка на рію). 



1.4. Пункт 4.3. Договору ореНДІ І BIfКJIaCТJI у наСТУПJlіn редакції: 

«4.3. ОреНдllа плата ВIІОСIIТЬСЯ piBJlJIJ\fII частками щомісячно ПРОТЯГОМ 30 (тр і 
• • • ( lІ.lIЬо: 

кanСIІДВРШIХ ДIllВ, IІВcтynlШХ '3а останНІМ кanеидарним Дllем "JBITlIoro податково/ ()) \/іСIІI :, 
ypa.~YBaнHJI ПДВ шляхом перера."<ування на розра."<УНКОВJln pa."<)'IIOI( ОРСIІ.10ДС1В/ІIІ Іа 1 
33210812700005 УДК у Кllївськіn області м. Києво. код ЗКПО 23571923. МФо 8'1 , 
одеРЖУВВ'1 - Броварське ВДК, І'ОД IшаСllфікації 13050200 - оренда землі». • 1)1, 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореlJДИ ВliклаСТlI в наступній редаlщії: 
«4.5.2. зміЮI розмір!п земельиог~ податку, та C~BOK ореl~Д~IОЇ ,пла:". 'Mill~/ "()P\lilTIIE~ 
грошової оцінки, шдвищення ЦІН, таРllфlВ, '3МJlIІІ I(ОСФЩIСIІТID IIfДСl\сан/'і. "111/lall~.! 
'3аІ'ОІtoдавством. 1 
У ВIlПОДI'У відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах. ВІІЗШІЧСІІІІХ пА.; ДЩl)вorl 
Ореllдодавець мас право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРЯДІ(У.)) 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДJl вш(ласТloJ в наСТУПllій редаlщії: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки. визначеІІі ЦІІМ ДОГОВОРОМ, C\~ 
заборгованості вважається податковим боргом і СТЯГУСТЬСJl 1 нарахуваНIІЯМ пені, 'll 
нараховується на суму подаТl(ОВОГО боргу (з ура."<уваJlНЯМ штрафШIХ саllкцііі за їх ШUlвноа:l 
із розра."<унку 120 відсотків річних облікової стаВІ'И Національного баш,а УкраїНІІ. діючої. 
день ВJIНИl,нення такого податкового боргу або на день його (його чаСТlІні) погаwек.~ 
зanе>Іmо від того, яка з величин таких ставок є більшою, за lсожнніі l,вnендаРНIІП ~ 
прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 ПУНІСТУ б Договору ореНЩІ викласти в наступній peдaКl!iї: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації ЦЬОГО дОГОIIIf 
та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Дого.,.. 
ТОЩО надати відповідну копіІО органу державної податково'j служби 18 місцем 'ша.ХОДilitllCj 
земельної діnЯНІ'И». І 

І 

1.8. ПУНJСТ 9 Договору оренди доповнити НОВИМ підпуюстом 9.4.6 ІІаступного 1міС1)' , 

(9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації ЦЬОГО Договору та/або БУДЬ-1m 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВJlень до Договору ТОЩО H~ 
відповідну копіJО органу державної податкової служби за місцем знаходжеНIІЯ 1eMe:J.~ 
діЛЯНІ'Н». 

1.9. ПУНІСТ 12.3 Договору оренди доповнити новим підпуюстом 12.3.4. наС'гупнuгозмі~' 

«12.3.4. ініціnТИВОІО однієї із Сторін В ОДНОСТОРОННЬОМУ nОРЯДJ'У у випадках. персдбачс:tJII 
законом та цим ДOГOBOpo~.». 

1.10. ПУНІСТ 12.4 Догово.gY оренди ВJ.lIслаСПI в наСТУПІІій редакції: 

«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціапшоІО Орендодавця в OДOHOCТOPOIIIlЬOV! 
•• ~ 41341 порядку допускається у разІ n~ISИІ,онання Орендарем вимог ПУНКТУ 4, піДПУIІІ'l'ів 6, 

даного ДОГОВОРУ.). 

2,Цей Договір підлягає державній реєстрації. , 

3.l~~Й Договір набирає чинності після підписанНSJ сторонами та Ііого дер' 
petcтpaUlJ та застосовується до правовіДНОСІІН шо ВИНІіКЛИ З 01.10.2008 рOlсу. 

, 4.~БОВ'Я30К щодо подання цього ДОГОВОРУ на держаВІІУ percTpnuiJo та BIIтp3~ 
пов Jl'3аю з його державноІО реєстрацієІО ПОІсладаrоться на О ' репдодавця. , ~ 

040бз5з.вlноШJоз'4Уl мови договору ope~д.. земельної ділянки від З lлипня 2006 РОКУ зп ~ 
ЗВJIишаJОТЬСЯ без ЗМІН. 



6. ЦеП Договір укnодеио У трЬОХ ПРJll\JіРIШКах. ЩО MalOTb однакову IОРIІДIIЧIІУ снлу. ОДIШ 3 
ЯКІІХ Зllоходtsться В. Opelfдo~ao~. ДРУГI.lіі - в Орсндаря. трстіn _ в органі. ЯКІІіі провів ііого 
дерЖОВІІУ реЄСТРОЦ110 - I<ШВСЬКlfi perlOllOnbHin філії Державного піДПРllсмства "ЦеflТРУ 
деРЖОВllОГО земельного кадастру ПРІ! ДержаВІІОМУ комітеті УкраїШI по земелЬfШI\І ресурсам" 

РСlсві:ШТ11 еторіll 

ОРСllДОДnВСЦЬ 

оварська міська рада КИЇDСЬІСОЇ області 

,lТllфіlсвціitJIIlfi ІСОД 26376375 

івська обл., М. Бровари, ВУЛ. Гагаріна, 15 

собі Сanожка 

Ігоря ВаСИЛ~~ВlIЧ~ 
_'-, .: t :.. 1 

і" , 
.J.' .f. ".' " ,', ,! го, , ': 

І ,. .. с. 
; 1 "., •• , 

." .. 

OpCllДltp 

ТОВ "Давар" 

вул.Лісово,4 м.Бровари 

ідентифікаційний код 32271029 

в особі lмшенецького 

ЛеОJJіда ОлсксаllДРОВИLlа 

• 'ОО ф' ... Державного підприємства "ЦеIlТРУ державного 
Д К оо ·n реГlонanЬНIІ-І ІЛІІ "Д 

0S:08ip зіifJ~єстровано У ИІВСЬКІ., " У оо И по земельним р'есурсам ::::~HOI\lY 
~~.(,~b~r:.Cl_~дa~y при деРЖ?В~?"J:~:lтm d 2~ р. за.лі tIW'Vt 'оз 

',petC:rP1 земель вчинено запис «ід _____ 
'1 "'''~ ~ IJ.. • • ' ., -'. , .. , 

: .' \'. 

~k-:: .. · .. t~7J: ';'і _д 
\\МЦ :. /.~ С 
•••• " ,1 
\ .. Фі.- .. 



Договір N!!2 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

31 липня 2006 року Ns 040633800342 
Місто Бровар ... КІІЇВСЬКОЇ області 

04 ГРУДІІЯ дві Тllсячі восьмого року 
OPEHДOДABE~~: Б.роварсь~а міська рада I<sIївсы�оїї області. IОРІІДlltlна особа зu 

30конодов~:mом УI(раШII, lДеllТIІФlкаціАlIJln код зu дallJl~1II ЄДРПОУ 26376375. IОрІІДІІЧllа 
одресо: КИlвська обл., М. БроваРІІ. вул. Гагаріlln' 15. в особі ВШ(ОIlУIОЧОI'О обов'язки міського 
ГОЛОО11 - сеlсретаря радll Сапожка Ігоря ВаСlІльовича. ЯI(иА діс на підстапі ст.42 ЗаКОIlУ YI(paїIIII 
((Про місцеве самоврядуваllllЯ в У країIІ і», 1 u()II(J;'n БОI\У. та 

ОРЕНДАР: .товаРIІСТВО. з обм~жеl~ОIО відповідалыlстIоo "Давар", IОРIІДlltlна адреса: 
м.БрооаРII ~ул.ЛIСО,ва.4. . IдеllтшlJlкаЦIЙlІlІЙ код 32271029 (свідоцтва про держаВIlУ 
перереестраЦ110 суб elcтa пIдприсмIІицы�оїї діялыlсті.. виданого дніпровсы�оІоo раnОНIІОIО 
одміністраціеlO М. КІІева за Н2 01513 від 23.02.2001 р.) в особі ДІІректора IмшенеЦI.I(ОГО 
Леоніда Олеlссаll~ровича, якlln діс ІІа підставі статуту. IІвдалі - "ОРЕНДАР". 1 др),;'()"'() б(JI\У. 
УКЛОЛІІ цеіі ДОГОВІР про lІаСТУПllе: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСllій пам·яті. розуміlOЧI( 
значення своїх дій, попередньо ОЗllайомлені з ПРllписами ЦlІвільного законодавствв. що 
регулюють укладений НПМИ правОЧIІН (ЗОI(рема. з Вllмогами щодо недійсності праВОЧIIІ1У) до 
затвердженої рішеНIІЯМ Броварсы�оІоo міськоlO радОIO від "30" вересня 20<18 року Н!! 883-46-05 
IlopMaТliBHOЇ грошової оціНКIІ земель міста БроваРІІ. рішеllllЯ Броварської міської радll від 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та КСРУIОLIИСЬ положеtlJlЯМIІ ПУlJктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
ореНДІІ. земельної ділянки від 31 липня 2006 року уклали цей Договір Н!! 2 (II",J(L1; - Д(J;'(J(I;р) 
про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯIІКИ від 31 ЛIlПНЯ 2006 року H~ 
040633800342 (надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСТIІ в наступній редакції: 

((2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діляНlCJI згідно довідки відділу 1емельних ресурсів 
у місті Бровари від 17.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1294 становить: 

-1 100 111 (один мільйон сто ПІСЯЧ сто одинадцять) гривень ОО копійок. 

1.2. ПУНІСТ 3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

(3. Цей Договір укладеlIО CТPOI(OM ІІа 5 (п'ять) років, терміllОМ до 27.03.2013 POKY~ Після 
зшсінчення СТРОІСУ дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~реD8)I~lІе право поновлеlШЯ ... o~o ІІа 
новий СТРОІС. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗ.Нlше НІЖ за 30 кnлеllдарних дІОН ~o 
закінчення строку дії цього Договору ПlIСЬМОВО ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
ПРОДОВ)ІС}ІПІ ЙОГО діlO. .. 

Положення ЦЬОГО Дoгo~opy про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТЬСЯ у разі: -. . - використанні земельної ділянки не за ЦІЛьовим призначеНІІЯМ, 

- порушення термінів сплаТI'1 орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельної ділянкю). 

1.3. пункт 4.] Договору оренди викласти в наступній редакції: 
<'4] О 7 OL (сім) відсотків від нормативної грошової оціНКI1 земельної , " рендна плата становить 70 ., ) 77'" 
Д'І 1 ОО 1 • 7700777 грн (сімдесят СІМ тисяч СІМ гривеllЬ ІСОПШОК на ЛЯНЮІ - 1 ] 1 грIl. І СIСЛ8Дає , . 
рік)). 



, 
1.4. Пушст 4.3. Договору ореНДІ І BllкnacТlI у IlаступніП p~дaKцiї: І 

«4.3. Opelll1lla плата ВlfОСIІТЬСЯ ріВНІІАІІІ частками ЩОМІС~'ІІІО протягом 30 (1PJt.llrai; і 
кanекдаРШIХ 11Ilів, наСТУПJIJfХ за octmmiJ\I KWlelfДapHlfM l1IІем ЗВІТІ ЮГ0 (подаТКОвого) MiCI/IIR;. 

урахYВnllllЯ ПДВ шляхом перерахування ІІа розра:<УН"ОВJJIі ра.'СУIІОIС ОреIJДОД&llllIJІ '. 
33210812700005 УДК у кllївсы�ііі області М. КIІЄВа. код ЗКПО 23.571923. МФО 8~1~;~ 
одеРik-УВ8Ч - БровDрсыеe ВДІ<, код кnаСllфікації 13050200 - оренда ЗСМЛІ». ~ 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору оренди BllкnacТlI в наступніП peдa~.цiї: 
«4.5.2. зміНІI РОЗJ\fірjв земелы�огоo подаТIСУ та ставок ореНДIІОІ пла!... зміlJ!!. IJОР"'lТIІВIf. 
rpошової ouillKlf, пjДDllщеНІІЯ цін, таРlfфів, зміШI коефіцієнтів шдеКСDНIІ. nlfl"a"e~kI 
заКОНОДIlDСТВОМ. 

У випадку вjдмови ОреlJдаря змjНlIТIІ орендну плату на умовах. ВИЗlfа'IСНJIХ п.4.5 Л()ГОROР' 
орендодавець мас ПРDВО розірвати цеіі Договір в односторонньому порядку.» . 

1.6. Пуюст 4.5.4 Договору ореlJДI·1 BllкnacТlI в наступнііі редаlcuії: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плаПI у СТРОЮ'І, ВlІзначені цим Догоппром. C~V:I 
заборговllНОсті вважається податковим боргом і СТЯГУСТЬСЯ З нараХУRаIfШ'~' llені. 11: 
иараховуєrься Ііа суму податкового боргу (з урахуванням штрафних саJllcuій за їх IІnЯ8J10сті)с 
розрахунку 120 відсотків ріЧН.IХ облікової ставки націоналыІгоo банка УкраїНІІ. діlO1lоі и: 
день ВIfНlfЮJеНlfЯ ТВIСОro податкового боргу або ІІа деllЬ його (його частині) погаUlенц 
ЗWlежно від того, яка з веЛIІЧIІН таl(I{Х ставОК є більшоlO. за КОЖНИЙ Iсалсндарш.П Jtf! 

прострочення у ііого сплаті)). 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору ореНдl-l викласти в наступній реда.щії: 

«6.4. Орендар зобов'язаниЯ в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього ДОГО80р' 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВllень дО ДОГОВор! 
тощо шщаТlf відповідну копію органу державної податкової служби '3а міСііем 'mnходженu 
земельної діЛЯНКJi)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити НОВ.ІМ підпуНІСТОМ 9.4.6 наступного 1місту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реестрації цього Договору та/або БРЬ'IІКRI 
додаТІСОВИХ УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО lІааап 
відповідну копіJО органу державної податкової служби за місцем 1на.'Содження 1eMe.'IЬ~ 
ділянки)). 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТИ новим підпунктом 12.3.4. наступного ]Miro, 

«12.3.4. ініціаТlfВОЮ однієї із Сторін в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ порядку У випадках. передба'lеНІІ 
законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 ДОГОВQРУ оренди виклаСТIІ в наСТУПllій редакції: 

«12.4. РозірванІІЯ ДOГOBOP~ ~Р'ренди землі за ініціативою OpeJlДOдaBЦJI в OДHOCTopoIIIIЬO~ 
порядку допускається у разІ невиконаНІIЯ Ореl1дарем вимог пункту 4, піДПУflктів 6.4 13 9 
даного Договору.)). 

2.ЦеЯ Договір підnягає державній реєстрації. 

ее з.~~й Договір набирає чинності піспя підписаНfІЯ СТОРОJlами та його дерihїl8ff. 
р страЦIl та застосовується до правовідносин що ВИНIІКnИ з О) .1 0.2008 року. 

з й 4.0БОВ'ЯЗОІС щодо по~ання цього Договору на деР>IС88НУ реєстрацію та витрати. поо·ЯJf 
ого держаОНОІО реЄСТРIЩІЄIО, ПОlcnадarоться на Орендодавця. 

S.Iнwi умови договору оренди .. . 11 р. 
040633800342 земелЬНОI ДIJIJIНKII від З) липня 2006 року :І 

ЗaJ1ишаІОТЬСЯ без змін. 



-3'-

б, ЦсП Договір yкnaдello у трьох npllMiplIIlKDX. щО ІШІІОТЬ ОДIlОКОВУ IOPIIAII'IIIY СІІЛУ. ОДІІН :І 
Jlі\IIХ ЗIІОХОДlIТЬСЯ в. Opel{дo~aBЦ~, ДРУП,lіі - в Орендоря. третііі _ в oprOlli. ЯКllіі провів ііого 
llсржаВllУ ресстраЦllО - I(II1BCЬКlii PcrlOIIM ... liii філіі Дсржовного піДПРlІсмства "ЦСІІТРУ 
державного земелыІгоо кадастру ПРІІ ДсржаВIІОМУ комітсті УI'раїШI по :lсмеЛЬШIМ ресурсам" 

РСlсвіЗ11Т11 сторіІІ 

ОрСllдОдПuС .... 

Броварська місы�аa рада КIІЇВСЬКої області 

ідеJmJФіlсоціПIШЙ код 26376375 

КIІївська обл" м, Бровари, вул, Гагарі ІІа, 15 

в в особі Сапожка 
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ОРСllдар 

тов "Дапар" 

вул,Лісово.4 м,БРОООРIІ 

ідеllТIІФікоціПllиR КОД 32271029 

в особі Імшеllецы�огоo 

ЛеОllіда ОлеКСПНДРОВIІ'lа 

, "Ц у , 'і1 .1'іnіі Державного ПІдприємства ентр 
~ К оо 'й perlOHanЬHII 'І' " .,,~ огов) '~apeЄCTpOBaHO у ИІВСЬКІ , 'Укра'І'НИ по земелЬНIІМ ресурсам ~o що у 
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Договір Ng1 
Про SHeceHHR змІн до догов 

ору оренди земельно; д1лянии від 21 січня 2008 
рону NS0408ЗЗ8000З5 

Місто Бровар .. КlІЇВСЬКої області 

20 ЛJfстопада дві тисячі ВОсьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~iCЬKa рада Київської області, lор'rдична особа за 
ЗDКонодав~:mом УкраlllИ, IдеНТlіФlкаЦlЯНИй код за даним.r ЄДРПОУ 26376375, lор,wrчна 
адреса: Кювська обл., м. БроваР'I, вул. Гагарін&, 15, в особі виконуючого обов'НЗЮI міського 
ГОЛОВІІ - секрс:аря ради Сапожка Ігорн Васильович&, яюrЯ діє на підставі ст.42 Закону 
УкраїIUl «Про МІсцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Прива;не Пі~при~~ство «Бест», lоридична адреса: 07400, t.1.Бровари, 
вул. Красовського,19-а, lДеНТИФIКВЦIИНИЯ код 25293807 (свідоцтво про державну реєстраціІО 
rоридичної особи, зареєстроване виконавчим комітетом Броварської міської Київської області 
від 07.02.2005 року Н!!1 355 120 0000 000465) в особі директора Резніка Віктора 
Володимировича, який діс на підставі статуту, зареєстрованого державним реєстратором 
ВlfКОНавчого комітету Броварської міської ради від 16.07.2007року за Н!!1 355 105 0006 
000465, далі -"ОРЕНДАР", 3 другої сmОРОІіll. уклали цеЯ Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та нсній пам'RТi, розуміlОЧИ 
значеННJJ своіх дій, попередньо ознайомлені з приписаМ'1 цивільного законодавство, що 
регуmоють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочнну), до 
затвердженої рішенням Броварською міською радою від «30» BepeCНJJ 2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, ріше~ня Броварської міської ради від 
16.10.2008року Н!!898-47-05 та керуючись положенннми пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.4 Договору 
оренди земельної дimmки від 21 січнн 2008 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) 
про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 21 січня 2008 року за р. 
Н!! 040833800035 (надалі - Договір ОРЄllдll) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnаст.r в наступній редакції: 

е<2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділннки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари відl7.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1275 становить : 

-16313 ( ШЇС'ПІaдцRТЬ ТІоІСЯЧ ТРllста ТРИНaдцRТЬ) гривень ОО копійок . 
.. 

'=" 
1.2.Пункт 3.1 Договору опсиди викnастн в наступній редакції: 

ес3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п»нть) років. терміном до 25.10.2012 року. Після 
ЗІкінченНJJ строку діі цього Договору ОРЕНДАР має. п~реВ8)~е право поновлеННR йо~о на 
ВОВий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ШЗ.Нlше НІЖ за 30 календарних ДНІВ ~o 
ЗаківчеННJJ строку дії цього Договору письмово ПОВlдоt.IИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
Продовжити його дію. 

П право ОРЕНДАРЯ не застосов"'оться у разі: оложенНJJ цього Договору про переважне ~. 

- ВИКОристанні земельної ділянки не за цільов}(м призначенннм; 

- порушення термінів сплати орендної плати; 



- допущення погіршення стану земельної діЛЯНКlf). 

1.3.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата стаJlОВИТЬ 1 О % (десять) відсотків від нормаТIІВНОЇ ГРОШОВої ОЦІ 
земельної діляНlШ -16 3 1 3 ГPllBeHb - і складає: hl 

1 631,30 (одна тисяча шістсот тридцять ОДllа) ГРІІВНЯ 30 копійок на рік. 

1.4.ПУIІКТ 4.3 Договору оре.нди виклаСТJI у наступнііі редакції: 

«4.3. Орендна плата ВJlОСИТЬСЯ ріВІ"ИМИ частками щоміс~чно протягом ЗО (ТP,r.il1lRt; 
lсвлендаРНIІХ днів, наступних за останнім календарним днем ЗВІТНОГО (податкового) MiCIIII~ 
урахУВШlНЯ ПДВ шляхом перерахування на розрахунковий рахУIІОК OpeHДO~ 
Н!! 33210812700005 УДК У КІІївськііі області м. Киево, ,<ОД ЗКПО 23571923, МФО 82101; 
одержувач - Броварське ВДК, код IcnасифіJCації 13050200 - оренда землі». 

1.5.ПуНlСТ 4.5.2 ДОГОВОРУ оренди вшcnасти в наСТУПllій редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного подаТIСУ та ставок орендної плати. зміни НОРМВТlIВе.. 
грошової оціНКII, підвнщення цін, тарифів. зміни коефіцієнтів індексації. Вlll11ВЧСR1 
законодавством. 

у ВІШ8ДКУ ВЇДI\IОВII ОРСllдаря зміШIТ11 ОРСIІДIIУ плату 118 У"lовах, ВІIЗIIП'lСIІІIІ nJ. 
ДОГОВОРУ, CТOPOIIII РОЗРllваlОТЬ договір ОРСІІДІ.. ЯІСЩО, С відмова від добровL1ЬІІDr 
розірваllllЯ ДОГОВОРУ З8 ЗГОДОІО сторіІІ, цеіі договір РОЗРlІвається у СУДОВОМУ ПОР"Дk1·.1І, 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плаПІ у строки, визначені цим Договором. С}" 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені. It 

нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх НiUlВИОСі 

із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка Украіни, діючоіf 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашсn 
залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календаРНIІЇІ зr: 
прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору оренди викласти в новій редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Доrо~ 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до ДоroВOf 
тощо H~~T~{ відповідну копію органу державної податково'ї служби за місцем зtlа.ХОЛi\l'СIІ! 
земелЬНОІ ДlлянкИ». 

I.В.Пункт 9 ДOГOBO~y оренди доповнити НОВИt.1 підпунктом 9.4.7 наступного зміC1f. 

«9.4.7. в п'ятиденний TepMiJl після державної реєстрації цього Договору та/або будь·fiJ 
д?датк~вих yг~д, Договор1l про внесення зt.liн та доповнень до Договору тощо 1I;u31 
В~ДПОВІДну КОП1l0 органу дер.!савної податкової служби за місцем знаходження зе~lел65 
дшянки». 

1.9. ?r~ICТ 11.3 ДOГ~B~~y opeH~}! ДОПОВНIПИ новим підпунктом 11.3.3. наСТУПJfОГО з~lj(r 
«11.3.3. ІНІЦІативою ОДНІЄІ ІЗ СТОРІН В односторонньому порядку у випадках, передбаl(Clll 
законом та ЦИМ Договором». 

1.9. Пункт 11.4 Договору ор.енди вюcnасти в наступній редакції: 
«11.4. Розірвання Договору ореІІДИ . '" рОllllьО' 
П зеМЛІ за ІНІЦІативою Орендодавця водноСТО ! 
орядку допускається у разі невнкон О . б 4 'ta 

даного Договору. Догові вваж анни. рендарем ~ .. ~oг ПУНКТУ 4. підпуНКТІВ ~IO)llfl 
набyrrя Чllнності відповід~ого і ається РОЗlрван~м за Інщіативою Орендодаоuя :) 

р шення суду, ПРИF1НЯТого на ВИМОГУ ОреНДОДDВUЯ»' 



2.Цеli Договір підлягає державніП реєстраціі. 

З.Цеn Договір IІвбltрве чшшості після піДПllсаШIЯ сторонами та його ДСРіlСВВlіОЇ 
реестраціі та ,встосовусться до правовіДНОСІІН що ВІІІШКЛІІ З 01.10.2008 року. 

4.0бов'я,ок ЩОДО подання цього Договору нв державну ресстраціlО то ВІІТРВТІІ. 
пов'язані з Пого ДСРікаВIІОIО peecтpBI~iЄIO. покладВIОТЬСЯ на Орендодавця. 

5.Іllwі УМОВИ договору ореНДІІ земелыІїї діЛЯIІКIІ від 21 сі'IНЯ 2008 року ,а 
NgО408ЗЗ8000З5 зanИWВIОТLСЯ без змін. 

6. ЦеП Договір укладеllО у трьох приміРНIІКВо"<. щО МВІОТЬ ОДllакову 10рИДIІ'ІIIУ СІІЛУ, 
ОДllН З ЯIСllХ знахОДllТLСЯ в Ореllдодавця, ДРУГJlЙ - в Орендвря, третій - в ОРГВllі, ЯКIlП провів 
«oro держввну реестраціlО - Київській регіОllальній філії ДеРі1СВВІIОГО підпр",ємства "ЦеІІТРУ 
державного земелыІгоo кадастру ПрИ Державному комітеті України по земельним ресурсам" 

РСI(віЗIIТII сторіJl 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

І Броварська міська рада Київської області 

ідеНТllфікаційний од 26376375 

ОРСJlдар 

ПП ссБест)) 

IОриднчна адреса: 

p~ .. 
'. 



ДОГОВір N21 

Про внесення змін до договору оренди земельної" ділянни від 14 вересня 
2005 рону N90405ЗЗВО014З 

Місто БроваРIІ КIІЇВСЬКої області 

19 ЛlІСТОПОДIІ дві ТІІСЯ'Іі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~iCЬKa рада Київської області, IОрllДllчна особа ЗD 
ЗВКОНОДIІВ:mом YKpaIHII, 1ДСJ1ТИФІкаЩnJ1I1А ІСОД за даШfМl1 ЄДРПОУ 26376375. IОРllДllЧllа 
адреса: КlІ1вська обл., м. БроваРIJ, вул. ГагаріІІа, 15, в особі ВИКОНУІОЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського 
ГОЛОВ.І - секретаря ради СаПОЖКD Ігоря 8аСІІльовича, ЯКІІЙ діє на підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
УкраїНlі «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ТоваРIJСТВО з обмеженою відповідальніСТIО «Нива)), lоридична адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Возз))єднання.4, ідентифікаціnllИЙ код 30598107 (свідоцтво про 
державну реєстраціІО ЮРИДИЧІІОЇ особи, заресстрованого ВИКОtlКОМОМ Броварської міської 
pВДII від 05.11.1999 року за НІ! 1 355 120 0000 000041, в особі директора Пророк АліНIІ 
Олексіївни, далі -"ОРЕНДАР", 3 дру?ої Cln(JpOHlI. уклалl1 цеП Договір ПРО'наСТУПllе: 

Діючи добровільно і перебуваlОtlll при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значення своіх дій, попередньо озtlаАомлені 3 ПРИШІСами цивільного законодавства, що 
реГУЛІОЮТЬ укладений НJ.ІМИ правочltн (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радОl0 від «30)) вересня 2008 
рOl<у Н!! 883-46-05 нормативної грошової оціНКІI земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуючись положеtlНЯМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 
та 9.2.3 Договору оренди земельної ділянки від 14 вересня 2005 року уклали цей Договір Н!! 1 
(1І0дал; - Договір) про внесення зміll до Договору ореНДІІ земельної ділянки від 14 вересня 
2005 рОІ<у за р.Н!! 040533800143 (надалі - Договір ОРЄllдu) про таке: 

I.Внести до Договору оренди ІІаступні зміНJ.r: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯIІКИ згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1709 становить: 

- 127 062 ( сто двадцять сім тисяч шістдесят дві) гривні ОО копіЙоtс. 

І .2.ПУНІСТ 3.1 ДOГOBO~ оренди викnаcnr в наступній редакції: 

сс3.1. Цей Договір YКJIaдe~o строком на 1 (ОДІІН) ріІС, 1'ерміном ДО 16.1 0.2009 року. Після 
закінчення СтрОІСУ дії ЦЬOГO·~OГOBOPY ОРЕНДАР мас. п~реВ8)І~не право поновлення nO~O на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВJшеll не ПlЗ.Нlше R1Ж за 30 календарНl'1Х ДR1В ~o 
закінчення строку дії цього Договору I1ИСЬМОВО ПОВІДОМІІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити його дію. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі: 

- використанні земельної ділянки не за цільовиМ призначенням; 

- порушення термінів сплати ореНДllоі' плати: 

- допущення погіршення стану земельної ділянки». 



1.3.ПУltIСТ 4.1 Договору OpelJДl1 викласти в lІаступній редакції: 
«4.1. ОреНдllа плата стаНОВІІТЬ 1 О % (десять) відсотків від нормаТJlВJlОЇ ГРОШової OlliHl) 

земельної ділянки - 127 062 ГPlfBelth - і складає: 

12706,20 (дваlIОДЦЯТЬ тисяч сімсот шість) гривень 20 копійок на рік. 

1.4.ПУНIСТ 4.3 Догоаору оренди Вlilcnасти у наСТУШІііі редакції: 
«4.3. ОреllДІІа плата вноситься ріВllИМlf частками щоміс~чно ПРОТЯГОМ ЗО (1plla11lnl 
Ісanендарних днів, наступних за останнім IcanellдapHJlM днем ЗВІ"'ІО~О (податкового) MicIIIUJ ~ 
ypaxYBOJIНJI ПДВ шnяxоltt перерахування на розрахунковии рахУIІОК OpeHД01/aвlfl 
Ни 33210812700005 УДК У Київській області м. КиЄВ&, КОД ЗКПО 23?7192З, МФО 821011 
одержувач - Броварсы�еe ВДК, код кnаСllфіlсаціі 13050200 - оренда земЛІ». 

1.5.Пункт 4.5.2 Договору оренди BllкnacТli в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного подаТIСУ та cтaBOIC орендної плаТJI, зміНІ! lIopMaТlIBlki 
грошової ouillKI1, підвищення' ціll, таРJlфів, зміllИ коефіціснтів іllдексації. ВИ]lІаЧ~1IR\ 
законодавством. 

у ВІІПОДІСУ Biдl\lOBl1 ОреllдОРЯ 3MillllТlI opellAIIY плоту 110 Y~IOBOX, В113110'lСШIJ n.~J 

Договору, CТOPOIIII P03PIIBOIOTh договір OpellДll. Якщо, є відмова від доброоілыІnn 
розіРВОІІІІЯ договору 3В зrOAOIO сторіІІ, цеп договір рО3рllВОЄТЬСЯ у судовому ПОРПДІ~·.». 

l.б.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендно'ї плати у СТРОІСИ, визначені цим Договором. C~'4: 
заборгованості вважається подаТКОВJІМ боргом і стягується з нара.,,<уванням пені, ІШ 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних саНІсцій за їх lfilllВIfOCn: 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки HaцioHвnыІогоo баНІса України, діЮЧОЇiIJ 
день ВИНJІкнення такого податкового боргу або на день ЙОГО (його частині) погаш~RН1 
залежно від того, яка з велнчин ТВІСих ставОІС є більшоІО, за ІСОЖШІЙ календарНIІЙ JlШ 
прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт б.4 пункту б Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього ДогоВОР! 
тalабо БУДЬ-ЯКI~Х до~аткови~ УГОД, Договорів про внесення змін та ДОПОВllень дО ДОJ'OВDP! 
тощо H~a~ ВІДПОВІДНУ КОП11О органу державної податкової служби за місцем зна.'<ОДili~JIIII 
земелЬНОl ДІЛЯНКИ». 

1.8.Пункт 9 Договору оренди ДОповнити Новим Пl'дпункт 9 4 3 'СТУ' 
ом . . наступного ЗМІ • 

«9.4.3. В п'ятиденний термін після держDВНОЇ реєстр Оо. Д аІ б б ДЬ-• .,о 
Д . ацll цього оговору Т а о У 

додаТКОВlіХ УГОД, ОГОВОР1В про внесення змін та кlІ;'13J1 
відповідну копіlО органу Д8WКВВHOЇ по оо Доповнень ДО Договору тощо ~ 
ділянки». . даТКОВ01 служби за місцем знаходження зе .. eJI~ 

1.9. ПідПУНIСТ 12.3.3 п'JfIriY12.з Догово о ic~' 
«12.3.3 ініціаТІIВОIО однієї із Сторін в о ру ренди ДОПОВНИТJ.І словами наступного зм 111 
ЗВІСоноltl та цим Договором»). ДНОСТОРОННьому Порядку У випадках. передбаче" 

1.10. Пункт 12.3.4. Договору оренди ви . 
. класти в наступНІЙ редакції' 

«12.3.4. РОЗІРВання Договору оренди зем' . . !І' 
порядку допускається У разі неВlіКОІlанн л~ за 1ніціаТИВОІО Орендодавця в OДHocтopOKI~.: 
даного Договору. Договір вважаєтьс я. рендарем вимог пункту 4 підпунктів 6.4.111 ( 

б ". я РОЗlрваНJIМ за . . . ' оаІе-ІІа yrrя ЧJfННОСn ВІДПОВІДНОГО рішенн 1IJЩlnТИВОІО Орендодавця з r.I 
я суду, прийнятог 

2.Цеіі Договір підлягає дер"ка 'й о Ііа В.ІМОГУ Орендодавця». 
~ вНІ реєстрації. 
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З.ЦеП Договір набllрає ЧIІННОсті після піДnllсаllllЯ СТОРОllаМIІ та ііого держаВIІОЇ 
реєстРації та застосовується до npaBOBiдl_OCIIII що ВШІІІКЛІІ З 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'JlЗОК щодо подаНIІЯ цього Договору ІІа держаВIlУ peEcтpaцilO та ВllтраТIІ. 
пов'язані з Пого держаВllОIО peECTpauiCIO, ПокладаlОТLСЯ на Ореllдодавця. 

S.lнші УМОВІІ договору ореllдll земелыІїї діЛЯllКИ від 14 вереСІІЯ 2005 року за 
N!!О40SЗЗ800J4З ЗВnllшаlОТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеП Договір укладеіrо у трьох приміРlІиках, що MalOTb однакову IОРIІДIІЧНУ СІІЛУ. 
ОДІ.ІІ З JlКlіХ знахОДllТЬСJl в ОреllДодавця. ДРУГІІЙ - в'Ореllдаря, третій _ в оргаllі, ВКllіі провів 
пого деРЖDВНУ peccтpauilO - KIIЇBCЬKiГr peгioIlвnыlгr філії Державного піДПРlІсмства "Центру 
дерЖDВlfОГО земелыІгоо кадастру ПРІІ ДержаВІІОМУ комітеті УкраїНІ! по земелыІмм ресурсам" 

РскuіЗIІТІІ сторі .. 

ОРСІІдодавсць 

І Броварська MiCLlca рада Київської області 

ідентифікаціііний код 2БЗ7БЗ7S 

КlІївська обл., м ровари, вул. Гагаріна, IS 

в особі Сапожк г рв Васильовича 

ТОВ «НІ Іва)) 

lОридична адреса: 

вул. Возз))єднаннв.4. М. Бровари, 

в особі Пророк АЛіни ОлексіїВН.1 

.. -' .. ..:. . 

. '-" 



.... АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

«_»---__ 2008р. 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa I\IЇChlta рада, в 

особі ВИJ(ОНУJОЧОГО обов' ЯЗІ(И міського голови - секретаря міської 

ради Сanожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону 

Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та TOBapllCTBO з оБМС)I(еIIОIО вїдповїдалыІстІоo «НlІва» в особі 

ДІІ ректора Пророк АліllИ Оле1tсїїВ1ІІ1 з другої сторони, склали цей 

Акт про наступне: 

Броварська MiCLlta рада передала, а ТоваРI.СТВО з 

об~lежеНОIО відповідальністlO «НlІва» прийняло земельну ділянку 

·площею 0,0190га, для обслуговування павільііону - землі 

комерційного ВllКОРllстання по вул. Возз»єднання ,4 в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за 

Ne898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 

16.10.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: . 
"=" 

Броварсы(a АІ;сы(a рада , .. 
Юридична адреса: . 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки 

/ І.В. СаnОЗIСКО / 
---':i-ТP~--

мп 

при:fІНЯЛО: 

ТОВ«Нllва» 
Юридична адреса: М. Бровари, 

вул. Возз»єднання,4, 

Директор' 
І 

" 

мп ( 311 HIUIBHOcтi пе'II1ТКII) 



Договір Х!! 1 

"ро tlllесе'І1ІЛ ЗI1І;1І до dO~OtlOPJ' ореllд" :Jе.,1Іелыl11 дІлл",,,, 
.в;д 28 ~РJ'д"л 2007 РОКУ .NiJS4 

МІСТО Бровари КІІЇВСЬКОЇ області 

01 грУДllО доі ТІІСП-Іі OOCLI\IOro POI~ 

OPEHДOДABE.~Ь: . БроваРСl,ка міська рада Київської області. IОРIІДIІЧllа особа за 
ЗDКОllодавс:вом УlсраШIІ, JДСIІТllФікаЦЇnllllП код за даllllМl1 ЄДРПОУ 26376375, IОРIІДIІЧllа 
~peca: КlіІвська обл .• М. БроваРІІ, пул. Гагарі ІІа, 15. в особі ВІІКОНУІОЧОГО обов'ПЗКIІ 
МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - ССlсретаря ради СПllОіRIСП Ігоро 8ПСIIЛLОО •• І.П. RКIlП діє 110 підставі ст.42 
Закону УкраїШI ееПро м!сцеве самоврядуваllllЯ в Ylcpaїlli)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: 30ВІІІWllьоеКОІІоміЧllа промислово-іlJвестиціЙJlа фірма «Поларіс ЛТД)), 
IОРllДllчна aдpec~: БроваРСЬКIlП раПон, с.Літки, вул. Шевченка.5, іДСIІТIІФіlсаціПШIЙ ІСОД 
13729151 в осоБІ ДІІректора ВПСLIСООП ВllлеріSI МllхпііЛООl11lП, яка діє 110 підставі статуту. 
заресстрованого БроварськоlO раЙОННОIО державноlO aдMiHicтpauiclO від 26.10.1992 року 1В 
N!!212-289, далі -"ОРЕНДАР", з дpy~oї Сl1l0РОІІll, YКnВnII цей Договір про наступне: 

Діl0Ч1l добровільно і перебуваlОЧl1 прп здоровому розумі та ЯСJlій пам'яті. розуміlОЧl1 
значення своїх дій, попередньо ознаПомлені з ПРИПllсами цивільного законодавства, що 
реГУЛІОIОТЬ укладений НИМІІ праВОЧИJl (зокрема, з вимогами щодо недійсності праВОЧИJlУ), 
згідно рі щення Броварської міської ради від 20.11.2008 року Н2928-49-05 та 1атвердженої 
рішенням БроварськоlO міськоlO радоlO від «30)) вересня 2008 року Н!!883-46-05 
нормаПІВНОЇ грошової оцінки 1емель міста Бровари. та рішеllНЯ Броварської міської радп 
від 16.10.2008 року Н2898-47-05 та IсеРУIОЧИСЬ ПОЛОЖСНІІЯМИ пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 
'договору оренди земельної ділянки від 28 ГРУДІІЯ 2007 рОIСУ уклали цеП Договір Н!! 1 
("одол; - Договір) про внесеНІІЯ змін до Договору ореllДИ земелыlїї діЛЯНКIJ від 28 грудня 
2007 року за р.Н!! 54 (надалі -Дo~oвip ореШ)lI) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДIJ наступні зміlJИ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грощова оцінка земельної ділянки згідно довіДК}1 відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 06.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1755 становить: 
-10714 (десять тисяч сімсот чотирнадцять) гривень ОО копіЙОIС. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІІ ВИlсласти в наступній редакції: 
ее3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік, терміном до 20.11.2009 POKY~ Після 
закінчення СТРОІСУ дії цього ДOГOB~PY ОРЕНДАР має. пе.реВа>І~не право поновлеllНЯ ио~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlІнен не nJ~Нlше НІЖ за ЗО календаРНIІХ ДНІВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМИПІ ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити його дію. ..; 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуJOТЬСЯ у . ,;.. 
разІ: - . . 
_ ВИlсористаНJlі земельної діЛЯНКIІ не з~ U1ЛЬО~IІМ ПРlІзначенням, 
- порушення термінів сплаТI·1 оренднОІ плати, 
- допущеlJНЯ погіршення стану земельної ділянки». 

1 3 П 4 1 Договору ореНДІ І викласти в наступній редакції: 
•• ункт . 1 О % (десять) відсотків від нормативної грошової оціНJСИ 

«4.1. Орендна плата станОВIоІТЬ 
земельної ділянки - 1 О 714 гривень і складає: '" . 
-1 071,40 (одна тисяча сімдесят одна) грlolВНЯ 40 КОП1иок на РІК. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди викласти У наСТУПJ1ій редакції: 



2 
«4.3. Орендна плата ВНОСIIТЬСЯ рівниltllі чаС'П(ами щомісячно ПРОтягом ]0 ( 
калеНДОрllllХ днів, наступних за ОС'l'llllllім календаРНIІМ днем звітного (податкового) ~hЗlitI 
ypaxYBaHНSI ПДВ шляхом перерахування на розрахунковпй pa:~YНOK o~'ICliJai 
Н!! 33210812700005 УДК У Киівськііі області м. КИЕВ&, код ЗКПО 23571923, МФО~~' 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі». ..1r.1 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору оренди ВliклаСТ11 в IlаСТУПllііі редакції: 
«4.5.2. зміНІI розмірів земельного подаТl(У та ставок орендної плаТІІ. зміНІ! IIOP~I і 
грошової оціНКIІ, піДВllщення цін, таРllфів, зміНJI коефіціснтів іIlДСІ(сації. BII11:

tPt: 
a'f::

J 

заJ(Оllодавством. 

У випадl(У відмови Орендаря зміllJlТИ орендну плату ІІа умовах, ПНЗIІDче"", 
Договору. Орендодавець МОЕ право розірвати цеіі Договір в ОДІІОСТОРОІІНЬОМУ ПОРІІЗ~~' 

1.6. ПУНlСТ 4.5.4 Договору ореНДJl ВlІклаСТJI в наступній рсдакції: 

«4.5.4. У разі невнесення орендної плаТIІ у строки, визначені цим ДOГOBOPO~I. С. 
заборгованості вважається податковим борго~ і стягується з lІарахуваlШИМ пеИ~і' 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням wтрафШІХ саllкцій 13 
наявності) із розрахунку 120 відсотків річних обліJСОВОЇ ставки націоналыJго'. 
України, діІОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або на день його (~ 
чаСТІіні) погашення. залежно від того, ЯІса з веЛIІЧИН таких ставОІС є більшою, за lio;J 
календарний день прострочення у його сплаті». 1 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНД.1 викласти в наступній редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації u!i: 

Договору та/або БУДЬ-ИIСИХ додаТКОВJlХ УГОД, Договорів про внесення змін та доповнеІ 
Договору тощо надаТ.1 відповідну копіlO органу державної податкової службll за \lі 
знаходження земельної ділянкИ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити JlОВИМ підпунктом 9.4.7 НВСТ)'ІІ!: 
змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або буJ1Ь' 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОШО • 

відповідну копіlO органу державної податкової слух(би за місцем знаходжеННJI зе)IС:1: 
ділянки». 

1.9. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим піДПУНJСТОМ 11.3.3. на 
змісту: «11.3.3. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порядку У ВІ 
передбачених законом та цим Договором). 

1.10. Пункт 11.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«11.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціативоlO Орендодавця в OДHOC~OPO; 
порядку допускається ~азі невиконання Орендарем вимог пункту 4. підпунКТІВ 6. 12 
даного Договору». . 

.~ 

2. Цеіі Договір підJЇягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та Пого дер-# 
реєстраціі та застосовується до правовідНОСИН що виникли з 01.10.2008 рОК.У:. 

40б' . та 811 , •. ов ЯЗОК щодо подання цього Договору на державну ресстраЦtlО 

пов язанІ з його держВDНОJO реєстрацієJO. покладаJОТЬСJJ ІІа Орендодавця. 

5 Інші ~ за~ • умови договору оренди земельноі ділянки від 28 грУДНЯ 2007 роК 
зanИШВlоться без змін. 



3 
б. ЦеП Договір укладеllО У трьох npIIMipIIIIKa.~, що MalOTL ОДllакову 10рІІДІІЧНУ 

СllnУ. один з ЯКІ!Х ЗllnXОДllТЬСЯ в Орендодавця, ДРУГllіі _ в Ореllдаря. третіП - В opГnlli. ЯКllfi 
провів його держаВIlУ реєстраціlО - КlІївськіП регіоIlonыlАA філії ДержаВІІОГО піДПРlІсмства 
"Центру держаВІІОГО земельного кадастру ПРІІ ДержаВІІОМУ комітеті УкраїНIІ по земcnыІмM .. 
ресурсам . 

РСІСВЇ111ТІІ сторіІІ 

ОРЕIlДОДАВЕЦЬ 

Броварсы�аa міСЬІса рада І(ИЇВСЬІ(ОЇ області 
IОРllДllЧllа адреса: 

ідеНТllфікоціЙНllЙ код 26376375 
: КrIЇBCLKO обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
в особі Callo:JICI\a lZ0РЛ ВаСІ1Л600ll'lQ 

) 1:1 ... ', ... , " ,,~, 
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МР.;;\ І; \ 

\\ .- .. І.. ..... 
\ .... \ 

,~ "" ., .!. 
, ' І) 

"'-" -.... .. ~ ... __ .... 

,~ 

': LI,' 
, , ., . " 
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ОРЕНДАР 

ЗЕПІФ ссПолпріс ЛТД» 
IОрtЩI1Чllа адреса: 

БроваРСЬКІІА раnон. с.ЛіТКIІ 
вул. Шевченка.5. 
ФаКТИЧllа адреса: 

київсы�аa область, м.БроваРII 
бульв.НезonеЖlІості.6 кв.ll 3 
В особі ВnС61(ООn Вnлєріл l'vl'L~n,ілООIl',а 



IW АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧl ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

01 грJlдllЛ дв; '''''СНІ,; ВОсь""ого рОI')1 .ІІІ. Бровар" 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська рада, в особі 
ВИКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діс на підставі СТ.42 Закону УкраїНІ" "Про місцеве 

самоврядування в УІсраїні" з однієї сторони, та ЗОВlfіШllьоеКОIfО~lі'lllD 

ПРОМllслово-іllвеСТlІціііllа фіРі\оlа «Поларіс ЛТД» в особі ДІІректора 

Васькова Валерія МllхаііЛОВllча з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварсы�аa місы�аa рада передала, а ЗОВllіШllьоеКОllOміl.fllа 

проJ\tllfслово-інвеСТllціііllа фіРJ\tlа «Пола ріс ЛТД» прийняло земельну 

ділянку площею 0,0019га, для обслуговуваJlНЯ Ісіоску - зеJ\tlлі 

коJ\tlерційного ВllКОРllстаllНЯ по бульв.Незале"С:llОсті,6 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 року N2928-49-0S, 

від 16.10.2008 року за N2898-47-0S, та від 30.09.2008 року N2883-46-0S на 

умовах оренди на 1 (ОДИІІ) рік, терміном до 20.11.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІіська ,рада 
~ 

Юридична адреса ~ 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИІСОНУЮЧИЙ обов' язк!'І 
міського голови 

..... ~-.::.:. -' .. 
,,.' r t ..'~ 1 1: .. 

.е· . '. . .. 

ПРИЙНЯЛО: 

ЗЕПІФ «Полар;сЛТД» 
Юридична адреса: 

Броварський район, с.Літки, 
вул.Шевченка,S 
Фактична адреса: м.Бровари, 

бульв.Незалежності,6 кв.11З 
Директор 

~~~~~'~' ~': ,,/.в.м.Васьков / 
.J' - ' • І : " ::;..,. :. ,\ 

d,' ') I~ ___ - • _ ~'~ ,,} 

l' 'О:е МП ~ .. ) .• ~)' : J' ';.1.1 ' 'І • 1 :, . 
~, • (;8 ilDl&8Hb&:ri,IICllliтк111 " .. ; ;:, ',: ,е. _., .. , . : .. ':. • :" ' .. ..: .... . -;: І .. ", ..... ,.:-., ... --, ., .. 11' 

\; ••••• ,'~ - ... ІU .---, с. 
t;,' ......... .,. •• -:. • .,. ... . 



Договор Ng3 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки 

від 21 вересня 2005 року N!0405ЗЗВО0155 
Місто Бровари КIІЇВСЬКоЇ області 

_ грудня дві Т1lсячі восьмого року 

OPEHДOДABE~Ь: ~pOBapCЬ.Ka міська рада КІІЇВСЬІСОЇ області, IОРIЩlІl.fна особа за 
зоконодав~:вом Украши, щеllтш}шсоціЙIIllП код за даними ЄДРПОУ 26376375. IОРIІДIІЧНВ 
адреса: Кювська обл .. М. БроваРJl, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
ГОЛО~.1f - сеlсре:аря роди Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
УкраlНІІ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», з одllісі" стОРОlІи, та 

ОРЕНДАР: . приват~е ~іДПР~IЄМСТВО «АМТ пласт», lоридична адреса: м.Бровври, 
вул.Сєдова,24, щеНТИФ1К8Ц1ЙНИИ код 32270879, в особі директора Кудренка Андрія 
Анатоліііовича, який діс на підставі статуту, зареєстрованого ВflКОНавчим комітетом 
Броварської міської ради за Н!!2710 від 06.02.2003 року, надалі - "ОРЕНДАР", з другої 
сmОРОlllІ, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознаПомлені з приписами цивільного законодавств~ що 
регулюють укладеllИЙ ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радою від «ЗО» вересня 2008 
року Н!! 88З46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та керуючись 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9. І.З Договору оренди земельної діЛЯНЮI від «21» вересня 
2005 року УІСЛали цей Договір N!! 3 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренд.1 
земельної ділянки від 21.09.2005 року за р.Н!! 040533800155 (надалі - ДОlовір ОРЄllдll) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди настуПІІі зміНІІ: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

<с2.3. НормаПІвна грошова оЬінка земельної діпянЮI на період будівництва згідно ВІІТЯГУ з 
технічної документації про но..~атиsну ГРОШОВУ оцінку земельної дinяНJGI B~ земельшlХ 
ресурсів в м. Броварах від 03.09.2008 року N!!04-3/13-ЗI1131 становить 16317 (Ш1cmадцять тисяч 
триста сіМIІВДЦЯТЬ) грпвень ОО копійок. оо' ..' • 

Нормативна грошова оцінка земелЬНО1 ДІЛЯН~І на перІОД ~У~1ВНlщтва. зг!дно В.ІТЯГУ з 
технічної документації про нормаП[ВIІУ грошову ОЦІнку земельН01 ДlЛЯНЮI вІДДІЛУ земельних 

ресурсів в м. Броварах від 24.10.2008pOK~ N!!04-3/~~ - З/1454 станов.ІТЬ 43 484 (сорок тр.l 
тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривНІ .. ~O КОШ.fOк. ., . . 

Нормативна грошова оцінка земелЬНО1 ДІЛЯНКИ з даТIІ ~даЧ1 об єкта ~ ~ксплуат~Ц1~О згІДНО 
8НТЯгу З технічної ДОlсументаціі про нормативну грошову ОЦІнку земельНО1 ДІЛЯНКИ вщцmy 
земельних ресурсів в М. Броварах від 24.1 0.2008року N!!04-3/1 3 - 3/~ ~55 становить 217 421 
(двісті сімнадцять тисяч чотириста двадцять одну) гривня ОО КОП1иок)). 



1.2. В підпункт 3 Пункту 3 Договору ореНДІІ внести зміНІІ. заміllllВlІІ1І Іtllфр\ 1(' 

цифру «3.1)) та викласти в lІаступній редакції: . J.,~. 

«3.1. Цей Договір Уlcnадено строком на 1 (ОДІІІІ) рік. TepMillOM до 25.07.2009 РОК\' n . 
заl,іllчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР мас переваЖllе право ПОIЮ"IІ~IІІIJI' ііо/' І 
tlОВI1А строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllІ1еll не пізніше ніж за ЗО I<аЛСIІДUРIІІIХ .111І0: 
закінчення СТРОІ'У дії цього Договору ПІІСЬМОВО повідомити ОРЕНДОДЛВІ (Я "ро ,,: '. .. . ". 
продовжltТIІ иого Д110. 

Положення цього Договору про переваЖllе право ОРЕНДАРЯ lІе заСТОСOJJ)'IОГlаСJI Ураll 

- ВШ,ОРl1станні земельної діЛЯНКIІ не за цільовим ПР"Зllаченням; 

- порушення термінів сплати орендної плати; 

- допущення погіршення стапу земельної діnяню·ш. 

I.З.Пункт З Договору ореНДІІ ДОПОВІІИТИ НОВИМ піДПУIІІСТОМ 3.2 наСТУПIІОГО 1MЇt:IY: І 

«З.2 Строк, передбачений для будівництва об'скта містобудуваНIІЯ (ВIJе;tt:ШIЯ О()ГIl1) І' 
експлуатаціlO), встановлений терміном до 25.07.2009 року, згідно рішеllllЯ ВIІКОIІПВчtt 
І,омітету Броварської міської ради від 05.12.2008 року N!! 616. 

1.4.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ ВІІкласти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата становить 5 (п'ять) % від нормативної грошової ouillКlI 'Je~Ie.1W. 
ділянки-16 З17 гривень- і Сlcnадає 151,58 (сто п'ятдесят одна) гривня 58 копіііОК1аперіOJ 
25.07.2008 РOl'у до 30.09.2008 РО'СУ - на період будівництва; 

Орендна плата становить 5 (п'ять) % від нормаТИВIІОЇ грошової оціНКlI 'IeMc.~~ 
ділянки - 4З 484 гривень - і складає 2 ] 74,20 (дві тисячі сто сімдесят ЧОТJlРJl) rpllBHI . 
копійок на рік - на період будівництва; 

Орендна плата становить 5 (п'ять) % від нормативної грошової оціНІШ земельної Д~1_ 
- 217 421 гривень - і Сlcnадає 1 О 871,05 (десять тисяч вісімсот сімдесят ОДІШ) ГРJlв .. І 
l,опійок на рік - з дати затвердження Акту державної комісії про прнйнятrя I~ СКСJlЛУlІтJII 
ЗВl,іІІченого будівництва об'єкту; 

1.5.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити ІІОВИМ підпунктом 4.1.1 J[аступноГО 'IMiC1J· 

ес 4.1.1. Розмір ореНДllої'ілати збільшусться в 5 (п'ять) разів в разі переВlfшеJlJfЯ C1V:~ 
встановленого для будівницт,а об'Єlста містобудування (введення об'єкт) в еl(СПЛ)'llt:Ul~ 
визначеного у п.З.2 цього Договору. 

1.6.Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНІіТИ новим підпунктом 4.1.2 наступноГО 3Micтf 
«~.1.2. Сплата орендної ~лати у р~змірі, передбаченому п.4.1.1 здіЙСIіІОЄТЬСЯ IIOilllll~ 
м!сяця. наступного за МІсяцем заlClнчеНIІЯ СТРОІСУ, встановленого для будіВIІJlJ1ТО3.» 
МІстобудування (пведеlltlя об'єкту в еl,сплуатаціl0), ВlІзначеного у П.3.2 цього ДоговоР> . 



1.7.Пушст 4.3 Договору ореІІД11 BIIкnaCТII у JrаСТУПllіП редакції: 
«4.3. ОреНДJlа плата ВНОСІIТLСЯ ріВШIМIІ чаС'П(ВМlr . 

І ршrх дпів нвступшrх за о' ЩОМІСЯЧНО ПРОТЯГОМ зо (ТРІІДЦЯТІІ) 
КOJlel да . ПДВ' . СТВШІІМ кanендаршrм днем звіТIІОГО (податкового) місяuя бсз 
ура.~уваllrrя шляхом перера."УВВШI '" я на розра.~УНКОВIlП pa.'CYIIOI( ОрсндодаВl1Я НІ! 
33210812700005 УДК у Кrllвсr.КIЙ обnа~і м. КIІЄВо. код ЗКПО 23571923. МФО 821018. 
одержувач - Броварськс ВДІ<, код кnасшlJlкації 1 З050'00 . - - оренда '1емnш. 

1.8.П.уНlСТ 4.5.~ ~OГOBOPY оренди BllкnaCТII в наступніП редакції: 
«4.5.2. з.~.ШIІІ. РОЗI\lIР~В зсмеnьног~ податку та ставок орендної пnаТIІ. зміШI ІІОРМО"ІІВІІОЇ 
грОШОВОI ОЦІ 11І(11, ПlЛВllщеllНJI ЦІН, тарифів, зміНIІ косфіціснтів і HaCI(COILiї, ВНЗНОLІСШІХ 
ЗОКОllодавством. 

У ВІШОДІ(У відмовн Орендаря зміНИТIІ OPCHJlIlY пnоту на умовах. ВJlзнаЧСllШС п.4.5 
Договору, Ореllдодовець мас право розірваТIІ цеП Договір в ОДНОСТОРОННЬОМУ поряДl(У.») 

1.9.ПУIІКТ 4.5.4 Договору ореНДІІ BllкnaCТlI в наступній редакції: 
«4.5.4. У роз.і невнесеllНЯ орендної пnати у CTPOI(IJ. ВІ11наіlеllі цнм Договором. срш 
заборговаJlОСТI вважасться подаТКОВIІМ боргом і стягується 3 tlара.'СУВОНШIМ пені. що 
lІораховустьСЯ на суму подаТI(ОВОГО боргу (3 урахуванням штрафllllХ саtlкцііі за їх наявності) 
із розрахушсу 120 відсотків ріЧНIІХ облікової стаВІСИ Національного банка УКРОЇШІ. ItilOLIOЇ 110 

день ВІІНJIIСІlення такого податкового боргу або ІІа день ЙОГО (його частині) rlО .. ОlUеIIllЯ. 
залежно від того, яка з веЛJlЧIІН таlСИХ ставок є біnьшоlO. зо КОЖЮІЙ Ісanеtlдорtшїі ДСІІЬ 
прострочення у його сплаті». 

1.10. Пушст 6. Договору ореНДІІ ДОПОВШІТIJ підпунктом 6.4. наступного змісту: 
«6.4. Орендар зобов'язаНIJЙ в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
та/або будь-яких додаТІСОВllХ угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 

тощо надати відповідну копію оргаІІУ державної подаТIСОDОЇ служби за місцем зна."(оджеtlШI 
земеnьної ділянки». 

1.11.Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУДЬ-ЯIСИХ 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО нвдати 
відповідну lсопію органу державної податкової служби за місцем зна.ходження земельної 
діnянкИ»). 

1.12. Пункт 12.3 Договору ореНДI'1 ДОПОВНИТІІ НОВИМ піДПУlll\.їОМ 12.3.4. ІІОС'ГУПІІОІ'О 
змісту: .; 

«12.3.4. ініціаТ.ІВОIO однієї із ~JOpiH В ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку У ВIШВдках, передбачених 
законом та цИМ ДОГОВОРОМ»). -

1.13. Пункт 12.4 Договору оренди викласти В наступtlі" редаlщії: 

«12.4.РозірваНIIЯ Договору оренди землі за iHiuiaT.IBOIO Орендодавця В одtlос·горонньому 
порядку допускається в наступних випадІСах: 

_ Jlевиконання Орендарем ВІІМОГ 0.4, 6.3 та 0.9.4 даного ДОГОВОРУ: 
.. троку ДІЇ дозволу на будівництво об'єкту містобудування, ЯКЩО - В разІ заКlIlчення с . 

Орендар за цей час не приступить до ВИlсонання будівельних роБІТ; 



- в разі заl,іllчеlШЯ строку. встаllовленого для будіВНIIltТВ8 об'ГJ\їn \JiCT()ii).l~t; 
(введеНIІЯ об'СIСТ)' в експлуатаціIО). ВИЗІІаченого у п.3.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір підnяГDС держввній реєстрації. 

3.ЦеП Договір набllРОС ЧlІнності після піДПIІСОННЯ СТОРОНОМІІ та ііOJ () :tep;J.J! 
реєстрації та застосовусться дО правовідносин шо виникли з 01.10.2008 рОI'У. 

4.0БОВ'ЯЗОI( шодо ПОДОНІІЯ цього Договору ІІа державну реСС·ГРОl1іlO га BIIT~ 
пов'язані з його державноlO peECTpauiElO, покладаlOТЬСЯ ІІа Орендодавuя. . 

5.1нші УМОВІІ договору оренди земельної діЛЯIІІОI ВІД 21.09.2005 РОIi} 
р.Н!! 040533800155 ЗПnИWD10ТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох приміРНИI(ВХ. що MalOTb однакову ЮРIJДIJ'ІІІ}' Lr.: 
ОДІІН з ЯJ(ИХ ЗНD.~ОДИТЬСЯ В Орендодавця, другнй - в Орендаря. третій - 8 орпші. JJЮJЙ "р:. 
його держDВНУ peECTpauilO - Київській регіональній філії ДержаВІІОГО піДПРIJСМСТD:J ;·I1~:, 
державного земельного І(адастру прп Державному комітеті УкраїНIІ ПО 1е~Jелмшм pecypCJ\' 

РСI(віЗIIТII сторіІІ 

ОРСllдодавсць 

Броварська місы�аa рада Київської області 

ідеН'ПіфікаціЙНІfЙ І(ОД 26376375 

Киівська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

в особі Сапо>Кка 

: .. . . . ... 
: .::1Itf .;. 

Ореllдар 

ПП «АМТ пласт» 

ідентифікаціЙНIІЙ код 32270879 

м.Бровари, вул.Сєровn.24 

в особі Кудренка 

АІІдрі'І АнnтоліііОВJJЧ3 



Договір Ne1 

Про внесення змін до договору оренди земельно)" ділянки від 
27 лютого 2007 року Ng 040733800012 

Місто БР('ШОРІІ КIІЇІІСI.кої об.1UСl і 

04 ГРУДНЯ дві ТllСЯLlі ВОСI.\lОГО РОКУ 

ОРЕНДОДАВ~l!Ь: ~POB8pCb.KO ~liCЬKa ра.l0 КIlїПСа.кої об.l0сті. ЮрlІ:llІLIШl особu 1а 
заКОIIОДI1В~:DО~~ УІ\р811111. шеllТIІФIКОlllПIШП КО.1 10 Д81111МІІ СДРГlОУ 26376375. ЮР";1ІІ'11111 
D.1pecD: КIJIОСЬІ\О обл •• м. БроuаРIІ. ву.'1. ГаГОl'іIШ. 15. R особі ""КОI'·1\.1іl(1ГО оош,' И ІІ\ІІ міСI.ког(} 
ГОЛОВІІ - секретаря paдll СОllOжка І ГОРЯ (]ОСІІ:ІІ.ОПІІLIU. ЯКllіі ді(' ШІ пі.1СТ:lІІі С1А1 1U1ШIІ\ 
УкpuїIШ ((Про місцеве СQ.\lОUРИ.1УIJОIІІIЯ D Y"I'OЇlli'l. J mJIШ,'О Йm(\·. 10 • 

ОРЕНДАР: товор"ство ') обмежеllОIO uіДllопі;ш.rllollіСТIО "ГУТГ Л". IОР".11'1ІІ0 iUpCCU: 
м.БроваРIІ вул.Порошкова.5 і.1еllтщ~ікаltifiIIllП каз 30727642 в особі .1I1P~KГ"'PB КО·І:ЮІШ 
Сергія ОлексаНДРОВIІ'ІО. якJlл діг "О підставі СТПТУ1). 1аресстроваJlОГО ВІІКОІІUПLІШІ КО\IЇтетом 
БРОllарськоі міської РОДІІ 10 Н!!2273 иі;t 30.0 І.:ЮОО РОКУ. 1І0:І3.1і - "ОРЕНЛЛР". 1 (J/~",'o,'1I 6",..'". 
~'кла.'lІІ цеП Договіl' про ІІUСТУПІІС: 

ДіlOіlІІ добровільно і перебуваlOЧИ Прll 1.10POBO~IY розумі та Jlсніп Пd~I·Jlті. I'O·JY\lil\.,\'1II 
зШ\ЧСНIІЯ своїх дііі. попере.1I1ЬО O]HanO~I:JeHi "] Пр"ПIІСО~1ІІ UIIBi.1bfloro 1aKOII0.101ICTna. що 
реГУЛIОIОТЬ укладеНІІіі НИМИ праВОЧIШ (10крема. з ВІІМОГОЩІ щодо не.1їПСlІості ПР'1І\ПLIІIІІ~) :1\.1 
1атвердженої рішеНIІЯМ БроваРСЬКОIО MiChKOIO разОIО віз "ЗО" вереСІІЯ :Ю08 "ОК)" N!! 8НJ-..J6-0; 
нормаТIІВНОЇ грошової оuіIlКlІзсме.ll. ~liCTa Бровар .. та Kel'YIOLIIICb ПО.10Ж&:IІIІИМIІ 11~IIKlill..J.5.2. 
4.5.3 тв 9.1.3 Договору ореН.111 1eMe:tbHOЇ .1і:IЯIІКIІ від 27 ;ш.ного 2007 РОКУ УК:ІО:Ш цсП Договір 
Н!! 1 (н.вдалі - Договір) про внесення змін .10 ДОГОВОРУ ореНЗIl зеМСIlа.IІОЇ .:tі:IИIІКIІ ві:І "17 
ЗIOТОГО 2007 року Н!! 040733800012 (надалі - Договір ореНДІІ) про таке: 

1. Внести до Договору ОрСН.111 наС1)'пні З~lіНIІ: 

1.1. ПУНl\ї 2.3 Договору opell.111 ВИК.1аС·ГIІ в tlOСТУПflіП ре;ХОКIlїї: 

:' .:!.l. Нормативна грошова оціllка 1e~le.lbHOЇ .1і.l1ЯНК!! 1гі.1НО зові.1КIІ Bi:tдi.1Y 1C\lC.lbHIIX 
'ресурсів у місті БроваРІ І ві.] 17.1 1.2008 РОКУ Н!! 04-3/13-3/1879 СТWЮВІІТЬ : 

"~!3 598 (Bici~ICOT сімдесят Трll тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) гр"вень ОО копіііок. 

1.2. ПУНl\ї З Договору оренД!! ВllклаСТIІ в наступнііі РС.1ВКllіі: 

«(3. ЦсП Договір укладеllО СТРОКОМ 118 2 (двв) РОКІІ. Tep~lillO~1 до 1 б.l 0.20 1 О POKY~ ГlіС:IЯ 
звкіНL,СННЯ строку дії цього Договору ОРЕНДАР мас ncpCBail~"e прово ПОIІОВ:I~IIfIJl щ)~о IftІ 
IІОВllіі строк. У ЦbO~IY разі О!:ЕНДАР ПОВШlеll lІе піз."іше ІІІЖ 10 30 KD.1CII.1UI'IIIIX .1t11~ :~O 
звкінчеlШЯ строк)' діі цього Договору ПlIСI,МОВО ПОВІДО~ІІІТІІ ОРЕНЛОДЛВЦЯ "РО IІВ\lIР 
ПРОДОВЖІІТІІ ііого діlО. .t.IOO 

Положення ЦІ,ОГО Договору про переВUіКне ПрUВО ОРЕНДАРЯ не 1аСТОСОВУЮТІ,СЯ у разі: 

- 811KopllcТnHHi 1еме.lьноі діШIІІКН lІе З8 цільовнм ПРIІЗНt1чеIlНЯ~I: 

- ПОРУUlеНIІЯ Tep~liIliB спntlТIІ ореIlДНОЇ п:штн: 

- допущення погіршеНIІЯ CTallY земельної ді.'lЯШ(JI). 



1.3. П)"ІІІ\' 4.1 Договору ореllДИ ВІІклаСТIf в наступнііі ре':ШКl1іі: 

«4.1. Орендна плота стаllОВIІТЬ 1.0. % (деся!ь) візсотків віз 1.IОР~I~ТIШ~I~і. 1"('1t1 1110R\IЇ \llIill~1 
1смелыlіi ді:tЯIІКlI - 87 359.80 (ВIСI~lдесят CI)I ТІІСЯLJ ТPIICTa п ят;хесят .tL:B я 11.) І PIIII~"" ~ 

КОl1іііок 110 рію •• 

1.4. П)'НІ\' 4.3. Договору OPCII.111 ВIlк.1аСТII у lІаСТУПllііі РС;ІаКl1іі: 

«4.3. Ореllдна плuта ВІІОСІІТЬСЯ ріВШIМIІ LIUCTKD.\III щоміС~LJ"О П('1(пяr'О\l )0 (r"IІ.ЩRrіll 
КDЛСllД8рlШХ днів, наС'l)'ПНIІХ зо останні)1 калеН.1аРIIІІ)1 дне)1 1BITIlO~O (IЮ;ШТ"t1Ш.11 о) \lkllllN ~ 
урахуваllНЯ ПДВ шляхом перерD.'<УВWШЯ ІІа Р01раХУІІКОВИІІ ~t1XYIIOI\ ()pCII.l(llap.t:; 

Н! 33210812700005 УДК у КlІївськііі області м. Кllева. "о!! ЗКПО 2З,71923. ~ІФО 8~IIЩ 
О.1ержуваLJ - Броварське ВДІ<. КО.1 к.'ШСllфікаuіі І 3050::!ОО - О('1СIf.lа 1C\l:li tt. 

1.5. П\'ІІІ\' 4.5.2 Договору ОРСIі!111 ВІІклаС111 в lІаСТУПllііі I1с;шкції: 
ес4.5.2. змі~1ІІ розмірів зе)lелыІгоo податк)' та става" opclI.:tlloi П.ltlТJI. '1\11І11І І юр"""IИІІ,ц 
грошової ouillKII. піДВllщення цін. тарифів. зміllll коефіціЄlІтів іll.1С"сшtії. IIІІIШ1'1~",,\ 
заКОllодавством. 

У ВllПадку віДМОВIІ Орендаря зміНIІТIІ ореllДН)' П.lату ІІа РlОвах. ВИ1Ш1LfСltJlх 11.4.5 ДOГ080P~ 
Орендодавець мас право розірвати цеіі Договір в 0;1II0СТОРОННЬО~IУ ПОРЯДІ\) .» 

1.6. ПУНІ\' 4.5.4 Договору ореllЗИ ви":tаСТII в наСТУllllіГа ре.lа"ціі: 
ее4.5.4. У разі невнесення орендної П.1атн УСТРОКІІ. ВІІ1lfачеllі l1H~1 ДОП1ltоро". C~\J3 
заборгованості вважається податковнм БОРГО~1 і стягусться З наРL1ХУRШШJl~1 п~"і. Uk' 

ІІараховується ІІа суму податкового боргу (з урахуваllJlЯ~1 штрафНIfХ саlf"11іГа 1и ЇХ ШІИUIІОСПl 

із розрахУНI\}' 120 відсотків ріЧНIІХ об:tікової стаВКIІ HaIJioHD.'1bIlOrO банка У "риїIIІІ .• lію'юї ІIJ 
день ВllнltКllеllНЯ такого податкового борг}' або на день Гаого (Гаого LIL1СТIШЇ) IІСIПllll~IІІIJ. 

залежно від того. яка з величин таКІІХ ставок є бі.1ЬШОЮ. за "ОЖllllГа 1\а:IСI1:1арн,," .1(ІІЬ 
простроченни у його сплаті». 

1.7. Підпунп б.4 ПУНПУ 6 ДОГОВОРУ ореНЗIІ виклаСТIІ в наступній ре;tt1Кl1їі: 

е(б.4;. Орендар 10бов'язаНllіі в п'япщеННIІП терміІІ після державної реєстрації 111JC1І"О ДOГOBOP~ 
то/аоо БУДЬ-ИКIIХ ДО.1аТ"ОВIIХ угод. Договорів про Вllесення зміll та .:10ПОВIІСШ. :10 ДtllUJW~ 
тощо надати відповідну І(опію органу державної податкової СЛ\'жбн 13 ~licцe~1 знаХО.1жеНІІ' 
:Jсмельноі ділянкш). • 

1.8. Пунп 9 Договору оренди доповнити 1ІОВІІМ піДПУІІКТОМ 9.4.6 наступного 'J~liCI~: 

ее9.4.б. в п~я~ндеННIiГа тер)!іll ~ісля державної .реєстрації цього Договору та/або БРh'JlI\"~ 
Д?.1aTK~BIIX ) Г~.1. ДОГОВОРІВ 'про ВJlесеllllЯ '])11І1 та ДОПОВllеш, ло 110ГОВО('1У І ОШ0 IІn'1"П~ 
В~ДПОВIДJlУ "ОПlIО оргон}' зеРЖ~1І0Ї ПО.1ат"ової службll за MiC1IC~1 ·ШUХО.1ЖL:111 НІ I~\I~:I"'II'I 
.'lIЛЯIІКIШ. -

1.9. ПУНІ\' 11.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНlIТIІ НОВІІМ піДПУIІI\.ОМ 12.3.4. Ш1СТУПlіОГL> 1~lic~: 
ееI2.3.4. iHiuiaTIIBOIO однісі із Сторін в OllHOCTOPOll1lbOMV по Я ., , . ПL:р~:tбu"С:llll\ 
1аКОІІОМ та UIIM Договором.). • Р дк) } Вllпадках. • 

1.10. ПУНІ\. 12.4 Договору ореНДІІ Вllкласти в НОСТУПI.l·lіі 'оо • • ~ реДОКЦIІ: 

ее 12.4. РозірваllНЯ Договор" opellllll 1 ~. ••• (1\1\ 
., . -. е~1Л1 за lНЩI8ТIІВОIО ОрендодаПI1И в O.:tllOCTOpOIllIl' . 

~~~~::~:~~~:;:~bCJl } раЗІ неВlІконаНIІЯ Орендарем ІЩ~ІОГ ПУНІ\'}' 4. піДП)11l\їіо 6А rn 9А 

2.ЦеЙ Договір підлягає держаВllіП реєстрації. 



З.ЦеП Договір IІпбllрас :IІІІlllості піс:tи пі.!1ПItСUНJlИ CТOPOIIU~III Г;! ПО' "1 ;IСI"Ж,1ПIІОЇ J1c:t·c Il"онії li! 
1РСТnСПВ\'n'ЬСЯ JO nnnBnUI.1110CIIII ЩО ВIІІIІІК:1ІІ , О І. t 0.2008 р"",,\'. 

4.0БОВ·Я'JОI( 1110.10 ПОЗUІІІІН [11.01'", ДOГOn(1p~ 11&1 •1Cl1i1\UIIllY "СІ'С1 рuнію НІ І'" 11"" ІІІ. 
ПОn·ЯЗUllі 1 Пого ДСРЖUВІІОІО I"CCCTPUI1ЇCIO. 1І01\.1IUІ110ГЬСЯ ilU ОРСJI.:10.1UВUЯ. 

S.llIwi УМОВІ! догоnору opellA" 1еме:1ЬШ."і' :1і:1ЯIІКIJ віз 27 .1ЮГ"'I'О 2007 І"'Ж) 
Н! O~07338000 12 '3W1l1шаIОТI.сн ОС11міll. 

6. ЦсП договір УКЛnЗСIІО )' грьох IIPIIMipIIIIKn'~. ЩО МUЮТІ. (:):II1UIШI') 1t11"1J:Ш'IІІ) ~II.l). 
0.111І1 '3 НКІІХ :шаХО;lІІ ГЬСІ' 11 ОРСIІ:10.1аПI1Я. :11") ГIlП - в UрсJt;lDI"Я. Тl'стіП - І) ОР' ШІЇ. МІ\ІІ" "І"щ,і" 
Пого .1СрЖDВIІУ peCCTpOllilO - КIІЇПСЬКЇіі рсгі(ШD.ll.llіП фі:IЇі' ДеI"ЖОВIЮI'"'' Ilі:ШI""Г\lСТШ1 "llСIІТI") 
держовного земе.'ыlг''') І'О.10СТР) РР" ДСРЖОВlln\lУ К(1\1іТСl Ї YKpUЇl1II rl\1 '\\:\1\::11."'1\1 I"C~) )1\:""" 

Pe~Bi]IITII сторі .. 

ОРСШ.llUДUВСЦЬ 

Бровuрська MiCbl'O РП.1О КIІЇВської oU.1UCl Ї 

ідеНТllфікаціііНllіі код 26376375 

Кlfі'вська обл .• ~I. Броварн. ву.'. rurupillU. 15 

В в особі СаПОil\ка Ігоря BOCIl:JbC.1BII'IO 

.. . 
-=-

ОРСII;1IIР 

ТОП "ГУТГЛ" 

і.1ентифікоціііШlіі КП;! Jn7~76..J2 

м.БРПВОРIІ ву~,.п(1РОIJIIЮпtl.5 

в особі К,,'",10ЩІ С"ергія O,l\:KCOII.ll"\'nlJ'l~ 
,~, 

.~ •• ,. :-... І .~. .~ 

~
.':: ..... /1 

'І"~ .., t1'l. • (..... ~.; '-' , 
'.... - \.' ~'t" , 1: .: .. ,~ .'~ 

\, І" І • .,,/ 

\ t :'1. 



... А ІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

04 грудня дві тисячі ВОСЬМОГО POICY М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БРОВПРСLI(а l\Іісы�пп рl1ДП, В особі 

ВИКОНУІОЧОГО обов'ЯЗIСИ місы�огоo голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в УI(раїні" з однісї сторони, та ТоваРIІСТВО 1 оБМСЖСIІОIO 

відповідплыlстlо «ГУТТА» в особі Д1lрсктора КОЗЛОВП Ссргія 

ОЛСI(саIIДРОВIІ'Іа з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а TOBapllCТBO з оБМСЖСIІОIO 

відповідалыlстlо «ГУТТА» прийняло земельну ділянку площею 0,1437га, 

для обслуговуваllНЯ кафетсріlO - зсмлі l(омсрціііllОГО ВIIІ(ОРllстаIIlIЯ по 

вул.Ремонтників,3 в м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 16.10.2008 РОІ(У за Н!!898-47-05, та від 30.09.2008 року Н!!883-46-05 на 

умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 16.10.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська JfI;Cb/(a раді' 

Юридична адреса: 
м. овари, вул.Гагаріна, 15 
Ви (о ючий обов'язkи 

. .:. 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ «ГУТТА» 

Юридична адреса: 

М. Бровари, вул.Порошкова,5 

Директор 

.О.Козлов / 



Договір .N'g2 

"ро ВllесеllllЛ 1..";11 до договору ореllд" зе.1Іел""оі ділЛІІ"" 
вІд 08 '!'Юlllого 2006 РОI\)' М0406ЗЗ800048 

МІСТО БроваРІ! КІІЇВСЬКОЇ області 

04 грУДllВ дві ТIIСІI'lі BOcLJ\loro POIC)' 

OPEHДOДABE.~Ь: . Бровар~ька міська рада Київської області, JОРJJДIfЧllа особа за 
заКОIIОДDD~О'" УкраІІІІІ, IдеllТllфlкаЦЇnJlИЙ код за даlШМJJ ЄДРПОУ 26376375, JОРJJДJJчна 
~peca: Кшвська обл., М. БроваРJJ, вул. Гагаріна, 15, в особі ВJJКОJJУJOЧОГО оБОВ'ЯЗЮJ 
МІСЬІ(ОГО ГОЛ.?ВІІ - секрс:таря ради СППОЖJса Ігори 8ПСIIЛLОВII&IП, ЯКJ.fi діє на підставі ст.42 
ЗаКОIlУ УкраlНl1 «Про МІсцеве самоврядуваНJlЯ в УкраїI.і», 3 ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ТоваРІІСТВО з обмежеllОIО відповідальніCТJО «Закрите аlщіОJlеРJJе 
~OBapIIC~O .«ВнеРГОПРIІЛад», lор"дична адреса: м.Бровар ... , вул.Грушевського,17 кв.25 І 
lДeHTI19J11(aЦl~IiIlB ~oд 32932809 в особі ДІІректора БрпfillіllП ДІ\ІІІТРП АIIDтолinОВII'III, 
ЯI(llfi ДІС нп ПІДстаВІ статуту, заресстрованого державним ресстратором від 28.09.2004 року 
за Нпl 335 102 ООО 0000 128, далі -"ОРЕНДАР", з дР)l?Ої cmOPOllll, уклали цей Договір про 
наступне: 

Діючи добровільно і перебуваlOЧI! при здоровому розумі та ясніА пам'яті. розуміючи 
значення своїх дій, попереДIlЬО ОЗllаfiомлені з ПРIШJJсами цивільного законодавства, що 
регулюють укладений НlIМИ правочин (зокрема, 3 вимогами щодо недійсності пpnвочиtlу), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської paдJ' від «30» вереСflЯ 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель t..iCTa Бровари, та рішення Броварської 
місы�оїї раДJl від 16.10.2008 року N!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2. 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренД" земельної ділянки від 08 ЛІОТОГО 2006 року уклали цей 
Договір Н!! 2 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору ореНДJI земельної діляш(и 
від 08 лютого 2006 POlCY за роН2040633800048 (надалі - Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Вllести до Договору ореlfДИ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору opeHДJ.1 викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оціllка земельної діЛЯНКJJ згідно довіДКIf відділу земелЬНJIХ 
ресурсів у місті Броварах Київської області від 03.11.2008 року N!! 04-3/13-3/1666 становить: 
- 500 736 (п'ятсот тисяч сімсот тридцять шість) гривень ОО копійок. 

1.2. Пункт з. Договору оренди ВJ.lклаСТJJ в наступній редакції: 

«з. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 29.12.2010 РОКУ. Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. пе.ревах~не право поновлення йо~о на 
НОВJlЙ CТPOl(. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlІнен не ПІ~Нlше НІЖ за 30 календарних ДНІВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВIДОt.шти ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 

продовжити його дію. • 
Положення цього "ПО говору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 

разі: .,;.. 
- ВИІ(ОРІIСТВlіні земельної ділянки не за цільовим призначеННЯllfl; 
- порушення термінів сплати орендної п~а~; 
допущення погіршення стану земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ). 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ викл~ в на~П~іЙ редакції: .. .. 
«4.1. Орендна плата становить 7 % ~ciM) ВІД~ОТКІВ ВІД нормаПIВНОІ ГРОШОВО1 оціНI(И 
земельної діЛЯНКJІ - 500 7З6,00 гривень І складає. ?.. • 
_ З5 051,52 (тридцять п'ять ПIСЯЧ п'ятдесят одна) ГР11ВНЯ 5_ КОШИКИ на РІК. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакції: 



..:. 

«4.3. Орендна плата ВНОСІІТЬСЯ ріВНIIr.ш часткаМIІ щоміСЯЧIІО протягом зо (ТРIІ.11 
калеllдарних днів, ІIВСТУПIJlfX за OcтaJIHiM календаРllllМ днем звітного (податкового) MiCJJ1UJ~1 
урахуваIJНЯ ПДВ шляхом перерахування ІІа розра."<УНКОВIІЙ ра.'\:УНОК 0PCIJ.iloJ lItJ 
Н!! 33210812700005 УДК у київсы�іпn області м. КIІЄВо. код ЗКПО 23571923. МФО 821: 
одержуваtl - Броварське ВДІ(. код клаСllфікації 13050200 - оренда землі». 8, 

1.5. Пушст 4.5.2 ДОГОВОРУ ореНДІІ Вlllсласти в наступнііі penaКl,tiї: 

«4.5.2. зміНIІ розмірів земельного податку та ставок ореllДНОЇ плаТІІ, зміни lIopMaТJ.BH' 
грошової оціНКlI, підвищення ціll, таРllфів. зміНIІ І,оефіціснтів індеl,саllії. RIJЗlJа11еll: 
законодавством. 

У ВІІПВДКУ відмови Орендаря зміНIІТlI ореНДIlУ плату на умова.,,<, визначеlfJ.:< П.45 
Договору. Ореlщодавець має право розірвати цеіі Договір в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРИ.ilКVIІ . . 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору opellДlI вшсласти в наступній редаJщії: 
«4.5.4. У разі неВІІесення opeHnlIOЇ плати у СТРОЮІ, визначені цим Договором. СУ\Іа 
заборговаІІості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені.·1ІІО 
IJараховується на суму подаТIСОВОГО боргу (з урахуваllНЯМ штрафних санкцій 1а R 
ноявності) із розрахунку 120 відсотків ріЧНIІХ обліl'ОВОЇ ставки Національного БWfQ 
України, діlOЧОЇ на день ВIШIІІ,нення Tal,oro податкового боргу або на день ііого (iioro 
чаСТlІні) погашення, залежно від того, яка з веЛIІЧИН таКІІХ ставОІ' с більшоlO. за кожині 
календаРНllf.i деllЬ прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди ВlІкласти в наступній редакції: . 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації uьoro 

Договору та/або БУДЬ-ЯIСІІХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та nOnOBJJellLДO 
Договору тощо нвдати відповідну копіlO органу державної податкової служби за ~Iicи~ 
знаходження земельної ділянкю). 

1.8. ПУНІСТ 9 Договору оренди доповнити новим підпуюстом 9.4.6 наС1)'ПНОro 
зr.fісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУДЬ,ИIl1Lt 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо НIІда1ІІ 
відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем зна.,,<одження земельної 
ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступКОro 
змісту: 
«12.3.4. ініціативоlO onlliEЇ із Сторін в односторонньому ПОРЯДІСУ У ВIШaJ1Ji1t, 
передбачених заІ'ОНОМ та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди Вlllсласти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договрру оренди землі за ініціативоlO Орендодавця ~ OДHOC~OPOHHьo:.I 
порядку допускається уразі неВИlСОІІання Орендарем вимог пункту 4, ШДПУШСТІВ 6.4 та 
даного Договору». 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його дepjJ\llВllo 
реєстрації та застосовується до правовідносин шо виннкnн з 01.10.2008 poКV:. 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраЦЇІО та BIJ1PII1I' 
пов'язані з його державІІОЮ реєстрацією, покnвдаІОТЬСЯ на Орендодавця. 

S. Інші умови договору оренди земельної діЛЯНКIІ від 08 лютого 2006 poJC)" 
N20406ЗЗ800048 зanишаІОТЬСЯ без змін. 
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6. ЦеП Договір Укладено У ТPLOX ПРIІміРІШКа.,<. що r.raloTL однакову IOPllAII'lIlY 

СІІЛУ, ОДІІН З ЯКІІХ ЗІІDXОДІІТLСЯ В Орсшдодавuя. дрУГlln _ в ОреlJдаря. третіn _ в органі. ЯКlln 
провів Пого держаВltу peccтpauilO - КllїВСLкій регіональній філії ДержаВІІОГО піДПРlІємства 
"ЦеIlТРУ деРЖВDllОГО земеЛLНОГО кадастру ПРІІ Державному комітеті УкраїШI по земеЛЬШІМ 
pecypCO&l'~. 

РСlсвіЗІIТІI сторі.1 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рода Київської області 

IОРllдllчна адреса: 

ідеllТш~ікаціnшrП код 26376375 
: КІІЇВСЬКВ обл., м. БроваРІІ, вул. ГагаріІІа, 15 
в ос б' ~,оз/с/~а lZ0РЛ BaC'U'bOOll"U 

/ LВ.СаllОЗ/СКО/ -~~~""Г--

мп 

ОРЕНДАР 

ТоваРIІСТВО :І обмеЖСНОIО відповідалLніСТIО 
ееЗАТ ссЕIІСРГОПРllлад)) 
IОPlIдJlчна адреса: 
ідентифікаційн ... іі КОД 32932809 
м.Броввр"', вул.Грушсвського,17 кв.251 
в особі Бра,;"ї"а ~",,,,,pa А"аmОЛЇ';ООll'lQ 

IД.А.БраlїIІЇІІ/ ;~~~~----~~---------

.&:h (" кій егіоиDJ1ыlАA філії Державного підприємства "Центру 
Договір зареєстровано У І ИIВСд Рвному комітеті Украіни по земельним ресурсам" про 

державного=,-е.мenьного кадастру ПРIl ержа 'д" 01 ~ 11 /о! 201J1!... р. за 
. ~Jtё\ ~iB~ реєстрі ~Іель вчинено ,аШIС ~' ~ 
'!:~~#т~ - tя: о. _ .. с..--, Д /? Л 

i::~:'I . r.:,i~~.~:,\,.;;\' ~::\ .------ Ot:2d'~ V./~ 
;МПо:m-r.:'л.,I. ".0 , • оо • 

~.'\\'." -., •• ~.I-' •• ' :".,: : І 
'~t)'c1:\ " О'. 'S j ~;;. J u ... , .••.• .'!-. Ij 

". " о "." .~. 
L .:, ,. " ,"'" . Т.,._. .., ". __ ",., .' ... 
~?'I.'" о. '.; • '), "0 ',.'j 

~ ' .. , -. ." . ,.' 
~.::-.. y 



Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно;' ділянки 

від ,12 травня 2006 року N90406ЗЗ800261 
Місто БроваРІ! кlІївсы�оіi області 

_ грудня дві тисячі восьмого року 

OPEHДOДABE~b: ~pOBapCb.lca ~liCЬKa рада KIIЇBCLICOЇ області. IОрНДIІ'ІlІа особа 1П 
ЗDКОllодав:твом Украши, щеНТIІФlкаЦIЙlшА код за даllll~1ІІ ЄДРПОУ 26376375. IОРНдJlLIШI 
адреса: кIІІвсы�аa обл., М. Броварн. вул. Гагаріна, 15. в особі ВlІкоtlУIОЧОГО обов'Jl1КИ MiCblcoro 
ГОЛО~.ІІ - секрс:аря ради Сапожка Ігоря ВаСJlЛЬОВИЧа. ЯКІІЙ діс на підставі ст.42 3aICl.)I1Y 
УкраІНИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», 3 о(),,;єІ' стортт, та 

ОРЕНДАР: TOBaplICTBO з обмеженоJO відповідальніСТIО «Вілар». IОРltдична адрес,,: 
Af.БроваРIJ, вул.олімпііісыlа:: 2-А кв.44. ідеНТllфікаційний код З 1647940. в особі ДllрСIСТОРП 
Красного МІІКОЛИ Олександровича, ЯКlJіі діє на підставі статуту. зареєстровано,ГО держаВШIМ 
реєстратором за N!! 1 З55105 0001 001 від 16.01.2005 року, Ilадалі - "ОРЕНДАР", :J ()p)lr"rJЇ 
сnrОРОIllІ, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваJOЧИ при здоровому розумі та ясніfi пам'яті. розуміlОЧIІ 
значення своїх дій. попередньо ознайомлені з ПРИПJlсами Ц.lвільного заl(оtlодавства, що 
регуmоJOТЬ укладениіі ними праВОЧИIІ (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочItНУ). 
відповідно до затвердженої рішенням БроварськоJO міською радою від «ЗО») вереСIfЯ 2008 
року Н!! 883-46-05 нормаТИВ110Ї грошової оцінки земель міста БроваРIІ та кеРУIOLШСЬ 
положеннями rrYНIcтiB 4.5.2, 4.5.З та 9.1.З Договору оренди земельної ділянки від ес 12) травня 
2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (lІадалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди 
земельної ділянки від 12.05.2006 року за р.Н!! 040633800261 (надалі - Д(J.~(}(lір ореш)u) пр" 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наСТУПl1і зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІ-І ВlJклаСТJI в ІІаступнііі редакції: 

«2.3. Нормативна грошова ОІішса земельної ділянки на період будіВlІІщтва згідно ВІІТЯГУ 3 

техніЧJlОЇ ДОІсумеllтаціі про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відділу 'Jе~lелЬНIІХ 
ресурсів у місті Броварах Іurївськ~r області від 27.1 0.2008року Н!!04-3/1 3 - 3/1482 стаllОВІІТЬ 705 
054 (сімсот п'ять тисяч п'ятдесят ЧОТИРJoI) гривні ОО копійок. 

Нормативна грошова оцішса земельної ділянки з дати здач! об'скта в екс~л~атаціlO ~гi~HO 
8ИТЯгу з технічної ДQIсумеllтації про нормаПIDНУ ~ошову OЦl~ICY земелЬНОI ДIЛЯНКIІ ВІДДІЛУ 

земельних ресурсів у місті Броваро.~ Київської ~блаСТl становить ~Щ 27.10.200~ро!су.N!!04-3/1 З ~ 
3/1481 становить З 525 272 (ТРИ міЛЬЯОШI n ятсот двадцять п ять ТИСЯЧ ДВІСТІ СІмдесят ДОІ) 
гривні ОО IсопіЙОJ(). 



l' В · З Л кту З Договору ореНДІ І Вllести зміНІІ. ЗDміllllВllJI1 Цllфр\' ,,' ._. ПІДПУШСТ УІІ. 'оо • .1 •• М; 

цифру есЗ.l)) то ВllклаСТl1 в наСТУПНIА редаКЦIІ: 

есЗ.l. ЦсП Договір укладено строком на 5 (п'ять) років. терміном до ] 6.03.20 11 РОКУ, flic'l: 
закіНЧСIШЯ строку дії' цього Договору ОРЕНДАР мас. п~рева)l~не право ПОНОВЛСННи ііnГО"і 
IIОВII" строк У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПIЗlllше НІж ЗD зо кanендаРIІІI:( .1l1ів зо 
ЗDlсіll'lСIІНЯ ~TPOKY о дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про lIa\Jip 
ПРОДОВЖІІТІІ "ого ДІІО. 

ЛоложеllНЯ цього Договору про переважне право ОРЕНДАР Я не заСТОСОВУIОТI.си у раlі 

_ ВIІІСОРllстаНllі земельної діЛЯНКIІ не за ціЛЬОВIІМ ПРИЗllачеIlНЯМ; 

- порушення TepMilliB сплати ореllДНОЇ плаТІІ; 

_ допущеНllЯ погіршеllНЯ CTallY земельної діЛЯНIСИ). 

1.3.ЛуНlСТ З Договору ореНДІ І доповнити НОВІ'ІМ підпунктом З.2 наступного зміс'ГУ: 

«З.2 Строк, персдбачеНlln для будіВlІІщтва об'єкта містобудуваlШЯ (ввеДСШIЯ 06'с,,1)' І 
еlссплуатаціlO), встаllовлеJlИЙ терміном до О].] 2.20] О РО ІСУ. згідно ріШСIІНЯ ВІІКОЩ1RЧОfО 
Ісомітету Броварської міської ради від 05.12.2008 РОКУ H~616. 

1.4.Пункт 4.1 Договору ореНДІ! викласти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата становить 7 (сім) % від нормативної грошової оціНЮ'1 земельної діJ1ЯІІЕІІ 
- 705054 гривень - і складає 49 353.78 (сорок дев'ять тисяч триста п'ятдесят три) ГРIІВllі 78 
IсопіЯок на рік - на період будівництва; 

Орендна плата становить 7 (сім) % від нормативної грошової оціll1СИ земельної діЛЯIIКIІ-
3 525 272 гривень - і складає 246 769,04 (двісті сорок шість тисяч сімсот шістдесят дев'т) 
ГРIІвень 04 копійки на рік - з дати затвердження Акту державної Ісомісії про ПРllіінrnа в 
експлуатацію закінченого будівництва об'СКТУі 

1.5.Лункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.] наступного 1місту: 

ее 4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі переВllщення cтpO~'Y, 
встановленого ДJIJI будівництва об'єкта містобудування (введеНJlЯ об" скту в еКсплуатпuіЮ). 
визначеного у п.3.2 цього Договору. 

l.б.Лункт 4.1 Договору ореНДIІ доповнити новим підпуНl(ТОМ 4.].2 наступного змісту: 

«~.1.2. Сплата орендної пла11j у розмірі, передбачеJJОМУ пА.J.1 здійснюсться ПО&lJIнаlоЧll1 
м~сяця, наступного за місяц'!м закінчення СТРОІСУ, встановленого для будівництва 06'є .. 1ІІ 

МІстобудування (введення Об'є~ в експлуатаЦЇIО), визначеного у п.3.2 цього ДоГОВОРУ»' 

1.7.Лункт4.3 Договору оренди Викласти у наступній редакції: 
«4.З. Орендна. плата ВIІОСИТЬСя рїВНИМІ1 частками щомісячно протягом 30 (ТPIIJ1Uffll) 
капендврнш( ДНІВ, наступних за остан . . UI ~ 

пдв 11ІМ IсanендаРЮIМ днем звітного (податкового) МIСJlI 11:. 
урахУВШfНЯ ШЛЯХОм пере UJI І!! 
ЗЗ'10812700005 УДК Ки" о~ахування на розрахушсовий рахунок ОреJlдОдав ]018 

- У lВСЬКIИ області м l<И З МФО 82 ' одеР)I(УВ8Ч - Броварське ВДК ко ,hO •• : єва, код КПО 23571923. 
• д кnаси..,lкаЦll 13050200 - оренда землі)). 



держаВ1ІОЇ 

4.0бов'язок ЩОДО ПОДВІІНЯ ц!.ого Договору ІІа держаВIІУ реrстрuціlО то ВllтраТIІ. 
пов'язані з пого державноlO реСстраціСIО. ПокnадаlОТЬСЯ ІІа ОреНДОДnВIJЯ. 

5.ІJlші умови договору ореllДIІ земельної діЛЯIІКl1 від 12.05.2006 РОІ'У за 
p.N'!! 040633800261 ЗВЛllwаlОТЬСЯ бсз зміll. 

б. Цей Договір укладеllО У трьох ПРlІміРlІиках, що MaIOT!. однакову 10рІІДІІЧІІУ СІІЛУ. 
ДJIIІ З ЯКІІХ ЗШL"<ОДИТЬСЯ В Ореllдодавця. ДРУГИЙ - в Ореllдаря. третіП _ в opralli. НІШП пропів 
~oro держввну ресстраціlO - КlІївській регіоllалыlйй філії ДержаВІІОГО підпрlІСМСТВО "ЦеIlТРУ 
державногО земельного І(вдастру при ДержаВІІОМУ І(омітеті YKpaїlI1I по земслыllмM ресурсом" 

РСlсвіЗ11Т11 сторіІІ 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

Броварська міська рада КIJЇВської області 

ідеНТІlфікаціЙНIІЙ код 26376375 

кllївсы�аa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

D особі Сапожка 

Ігоря ВаСИЛЬОВllча 

,,' 

" 

.. . ~ 

-', . , 
," . , , ..•. 

\ 

,. 

ОреllДОр 

тов «Вілар» 

ідентифікаціПНIІЙ код З 1647940 

м.Бровари. вул.ОлімпіЙська.2-А кв.44 

в особі 



1.8.ПуН1СГ 4.5.2 Договору ореllДI' В11клаСТ11 в наступній peдa~~iї: . 
«4.5.2. зміllll розмірів земелы�оro податку то CТ~BOK ope~Д~IOI .пла;lІ. ~MIII!~. IIОРмаТ'IВ" 
грошової оцінки, піДВllщення цін, ТОРJfфів, ЗМІНJI коеФIЦlСIІТJВ IІІдексаіll1. Blllllall~H~ 
заlСОllодавством. 

у випадку віДМОВІI Орендаря зміllИТИ орендну плату на умовах. U1l1110t1СЩI\ п~. 
Договору, Орендодавець моє право розірвати цеА Договір в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРЯдку.)) 

1.9.ПУIІКТ 4.5.4 Договору оренди В1ІклаСТ11 в 110ступнііі редаlщії:. 
«4.5.4. У розі 11еВllесеlШЯ оре1lДllОЇ плати у стрОЮ-І, ВlІзначеш ЦІІМ ДОГОППРU\І. C\~ 
заборгованості ввmкасться подаТКОВllМ боргом і стягусться З нараХУВПIIllЯ~1 lІені. 'ш' 
нарn.-<овується иа суму податкового боргу (з урахуваННЯ~1 штрафних спюсцііі 10 їх наЯВIІОСТі' 
із розрахУНІСУ 120 відсотків ріЧНIІХ облікової СТОВЮі НаЦlОllального баflка УІСРПЇНІІ. nіlочоі І!! 
день вшшкнеШIЯ ТОІСОГО податкового боргу або но деflЬ його (його tJaСТlші) погаllJен~ 
залежно від того, Яlса з веЛ1lЧИН таких ставок С більшою. за ІСОЖШІЙ калсrrдаРfllJіі зе~~ 
простроtlення у ііого сплаті». 

1.10. ПУНlСТ 6.4. Договору оренди ВJllслаСТ11 в наступнііі редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденшrй терміІІ після державної ресстра!lїі ЦЬОГО ДОГОВDpI 
та/або БУДЬ-ЯЮIХ додаткових УГОД, Договорів про внесеНІІЯ змін та доповнень дО ДOГ080~ 
ТОЩО надаТlі відповідну копіlO органу державної подаТІСО80Ї службп за місцем ЗllаходженНі 
земельної діЛJШКИ). 

1.11.Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНИТ11 НОВІІМ підпуНІСТОМ 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'JtТИденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУДЬ-.Кln 
д?дат~ових yг~д, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо IIIІ.1аП 
ВІДПОВІДНУ КОПlIО органу державної податкової служби за місцем знаходження зе\lе;tьит 
дiшrНКlО). 

1.12. Пункт 12.З Договору оренди ДОПОВНИТИ новим підпунктом 12.3.4. lІаступноro 
змісту: 

« 12.3.4. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порядку у Вllпадках_ передБП11С:НIІ\ 
закОНОt.1 та ЦlIМ Договором». 

1.1З. ПУНІСТ 12.4 Договору оренди викласти в наступній редаlсції: 
«12.4.Розірвання Договору оА~енди . '" ьo\l) 

)'ftJ земЛІ за IНlЦlаТИВОIО Орендодавця в ОДНОСТОРОН11 
порядку допускається В наступних ВИПОДІСах: 

,;.; 

- lіевиконання Орендарём вимо 4 6 З г п. , . та 0.9.4 даного Договору; 
- в разі закінчення стр оо. IiJJ10 О .. оку дll дозволу на будіВН}IЦТВО об'єкту містобудування.' 

рендар за цеl( час не пр}(ступить до В}IКОНDlIНЯ будівельних робіт; 
- в разі закінчення строку вст . . б уван'" 

(введення об'ЄІСТУ в експ . )' оновленого для БУДІВlІицтва об'ЄlСта МІСТО Уд. 
луаТВЦlIО • ВlІзначеного у 0.З.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір oiДJlJlгaє державній реєстра '" 
Цl1. 



Договір Ne1 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
29 сІчня 2008 рону Н9 040833800018 

Місто БроваРІ І КІІЇВСЬКОЇ області 

04 ГРУДІІЯ дві Тllсячі восьмого року 

OPEHДOДABE~b: ~pOBapCЬJCa міська рада КІІЇВСЬКОЇ області. IОРIІДIІЧШl особа 'Jt\ 

ЗОІСОІІОДОВ~:ВОМ Уlсрашн, lДеllТIІФіlсаціfiНllfi код за даШIМIІ ЄДРПОУ 26376375. roРllдll'І Ш1 
адреса: І<швська обл .• М. Броварн. вул. Гагоріllа, 15, в особі ВІІКОІІУІОЧОГО обоп'ЯЗКIІ місы�огоo 
ГОЛО~.ІІ - celcPC:nPJI раДIІ Сапожка Ігоря ВаСIIЛI,овича. Яlшfi діс ІІа підставі с·г.42 ЗlllСОIІУ 
УІсрОlll1' «Про МІсцеве сомоврядуваШIЯ в Україні)). 3 nr)m},.'n бm(v. та 

. OPE!:IД~~.: товаРJlСТВО з обмежеllОIО відповідалыlстJo "БроваРСЬКJlfі 11С(1СDuuбробllllіі 
Ісомбlllат ЯВІР· IОРIIДJI'ша адреса: м.Бровари вул.Щолкіпська,2 ідеНТllфіlСШlіfilшіі ІСОД 
13739758 (CBIД~ЦTBO про держаВIІУ перерссстраціlО IОРИДIІЧIІОЇ особll. lпрссстропаш: 
вшсонаВЧIІМ KOl\lJTeTOM Броварської міської радІ І від 08.05.1 997року Н!! 1 355 1 О2 0000 00024]) 
в особі Дllреlстора ТіСllогуза ВОЛОДJlМJlра ВаСlІльовича, ЯКllfi діс ІІа піДСГallі СТПТ) І)'. IІП'=lt1Лі -
"ОРЕНДАР", 1 дI'У"'О?О бо"у, УIСЛали цей Договір про lІаСТУПllе: 

ДіJOЧIІ добровілыlо і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній паМ·Jlті. РО1уміlОЧІІ 
311ачеllНЯ своїх дій, попередньо ознайомлені з приписаМIІ Цllвільного заlСОllодапстпп. що 
регулlOlОТЬ укладеllИЙ ними праВОЧllН (зокрема, з вимогами щодо недійсності праВО'ШIlУ) до 
затвердженої рішенням Броварсы�оІоo міськоlO радоlO від '"30" вереСІІЯ 2008 POICY Н!! 883-46-05 
110рмаТІ1ВНОЇ грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008 РОІСУ N!!898-47-05 та керуlОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
ореНДІІ земельної діляшш від 29 січня 2008 року уклали цеП Договір Н!! 1 (надалі - Догопір) 
про внесення зміll до Договору ореНДІІ земельної ділянки від 29 сі'IНЯ 2008 POICY 
Н!! 040833800018 (1Іадалі - Договір ореllдИ) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

].]. ЛУІІК"І· 2.3 Договору ореНДІІ ВlІклаСТIІ в наступніП редакції: 

(<2.3. НормаТИВІІа грошова оцішса земельної ділянки згідно довіДIШ відділ}" зсме!lыllхx 
ресурсів у місті Броварах київсы�оїї області від ] 1.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1798 С"111110ОIІТЬ : 

-252651 (двісті шістдесят дві тисячі шістсот п'ятдесят одна) гривня ОО lсопіЙОI(. 

1.2. Пушст З Договору ореllДИ ВИlcnасти в lІаступній редакції: 

«3. Цей Договір Уlсладено строком на 5 (п'ять) років. терміном до 23.08.2012 pOI\Y~ Після 
закінчеНllЯ CТPOI(Y діі цього ,l;(OfOBOpy ОРЕНДАР має. п~рева)l~не право ПОlІовлеllllЯ IIO~O 118 
ІІОВІІЙ CТPOIC. У ЦI,ОI\lУ разі ~PEHДAP повинен не Пlз.юше юж за 30 калеllдаРllllХ ДІІІП ~o 
закінчення CTPOI(Y діі цього /JOfOBOPY пиСЬМОВО ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про Ш1Мlр 
продовжити його дію. 

ПоложеНllЯ цього Договору про переваЖllе право ОРЕНДАРЯ не застосовуlОТЬСЯ у разі: 

- 81і1(ористанні земеЛЬ1l0Ї ділянки не за цільовим призначенням: 

- порушеllНЯ TepMiHjB сплати орендної плаТІІ; 

- допущеlШЯ погіршеllНЯ стану земельної діЛЯIІКlО). 



1.3. ПУIfIСТ 4.1 Договору оренди викласти в наступнііі редакції: 

«4.1. ОреllДllа плата стаНОВІІТЬ 7 % (сім) відсотків від нормативної грошоuої оніlfJЩ ЗС\lе.IL" . 
діЛЯIІКII- 17 685,57 (сімнDДЦЯТЬ тисяч шістсот вісімдесят п'ять) ГРlІвень 57 КОl1іііок ІІа рік)) 01 

1.4. ПУІІКТ 4.3. Договору оренди Вlfкласти у lІаСТУПllій редаІсції: 

«4.3. ОреНдlІа плата вносит~ся ріВНIІМИ частками щоміс~чио протягом 30 (ТРIІЛ111ТJt, 
IсмеІfДIlРIІІІХ днів, наСТУПШIХ за ОСТ8lшім календарним днем звlТllО~О (податкового) міСИIUl ба 
урахуваllНЯ ПДВ шляхом перера:<увmшя ІІа розрахУНlСОВИIІ раХУНОІ( ОрсщroJilВIQ 
N!! 33210812700005 УДК У Київській області м. Києво, ІСОД ЗКПО 23571923. МФО 821О\& 
одержувач оо БроваРСЬJсе ВДІ<, ІСОД класифікації 13050200 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
сс4.5.2. зміІШ розмірів земельного податку та ставок орендної платн. 'JміJШ нормаТІІВНОЇ 
грошової оціШСII, підвищення цін. тарифів. зміНIІ коефіціснтів і ндсксанії. ВJI1f1а'lеIIИ\ 
законодавством. 

у ВІІПВДКУ відмови Орендаря Зi'flіНИПI орендну плату на умовах, визнаЧСШIХ п.4.5 ДOГOBOp~. 
Орендодавець i'flaE право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДJСУ.» 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки. визначені цим Договором. C~\13 
заборгованості вважасться подаТJСОВИМ боргом і стягусться З нарахуваНJJЯМ пені. шо 
нара.ховується на суму подаТІСОВОГО боргу (з урахуванням штрафних саJlкuій '3а їх flаявності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного баюса YKpaїIIII, діючої на 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашеННІ. 

залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календаРНJlіі лень 
прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору оренди виклаСПI в lІаступній редаІсції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього договору 
тalабо будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо H~aT~ відповідну копію органу державної подаТIСОВОЇ служби за місцем зна.ходжеНIIІ 
земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпуНІСТОМ 9.4.7 наступного змісту: 

«9.4.7. в п'яnrдеННJIЙ Tep~iH після державної реєстрації ЦЬОГО Договору то/або буДЬ-ЯКJI=< 
д?даТК~ВИХ yг~д, ДОГОВОРІВ про внесення Зl.lін та доповнень дО ДОГОВОРУ тощо HOJ1IlТlI 
ВІДПОВІДНУ КОПlЮ органу дер')"авн .. оо. оЇ 

• ." 01 податково І служби за МІсцем знаходже1lНЯ '3емелыІ 
ДIЛЯНI(И)). . 

.,:.. 

1.9. ПУНІ(Т 11.3 Договору оренди ДОПОВНІП.І НОвим підпуНІСТОМ 11.3.3. наступного з~(іСТУ: 
ес 11 З З ініціаТИВОl . оо. С • . . . д О ОДНІЄІ ІЗ TOPIH В ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядку У випадках пере.nбаtlеНII~ 
законом та ЦИМ ОГОВОРОМ)). • 

1.1 о. ~YНКТ 11.4 Договору ореНДІІ вИклаСТ}J в наступній редаlщії: 
« 11.4. РОЗІРВання Договору оре '. • . V 
ПОРЯДКУ допускається у разі нев::І1 зеМЛІ ~a IН1ЦlаТИвоtо Орендодавця В OДHOCТOPOHHЬO~(4 
даного Договору.)). онання рендарем вимог пункту 4, піДП)'lІктів 6.4 та . 

2 Цей До . • . ГОВІР ПІдлягає державнifї реєстрації. 



3.ЦеЙ ДОГОВІР наtJирає :пшності після піДПllсаllllЯ СТОРОllаМIІ та ЙОГО державної реєстрації Dl 
застОСОВУЄТЬСЯ до праВОВlд110Сltн шо ВШІІІКЛІІ 3 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'ЯЗОIС щодо подаllНЯ цього Договору ІІа держаВIІУ peceтpauilO та ВllтраТlІ, 
пов'язані з Аого державнOJО peccтpauiCIO. ПОКЛвдаlОТЬСЯ ІІа Орендодавця. 

5.Jllwi УМОВІІ договору ореНДІІ зсмелыІїї діЛЯIІКIІ від 29 сіЧІІЯ 2008 року Н!! 040833800018 
ЗВnllWВlОТLСЯ без зміll. 

6. Цей Договір Уlcnадено У трьох ПРllміРНJJКах, що MalOТb однакову IОРIIДIIЧIІУ сrrлr' 
ОДІІІІ з яких знаходиться в Ореllдодавця. другий - в Орендаря. третій _ D органі, якиН ПРОВІВ 
Пого державну ресстрпціl0 - КІІївськіА регіональній філії ДсржаВIІОГО піДПРlІсмства "Центру 
держаВJfОГО земелыІгоо lсодастру Прll Державному комітеті УкраїIІИ по земелыІмм ресурсам" 

РеlсвіЗllТl1 сторіlJ 

OpCllДOAnBeUL Ореllдар 

оварська міська рада KJlїBCLICOЇ області 

:НТJlфікаціЙIIИЙ код 26376375 
ТОВ "Броварське деревообробне 

підприсмство "Явір" 

ідентифікаційний код 13739758 

м.Бровари вул.Щолківська,2 

,jвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

особі Сanожка Ігоря Васильовича 

. . ,. 
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в особі Тісногуза Володимира Васильовича 

.,. 

.) • о. о егіональній філії Державного підприємства "ЦеІІТРУ 
~tf~~~BaHO у КИ1ВСЬК1Йд Ржавному комітеті УкраіНІI по земельним ресурсам" про 

=
IiOГO"3~~ЬHOГO І(одастру при ер 'д "$ .. ?'.t 20 Р/ р, 
ep)кa~'·М;;· еєстрі земель ВЧИIІено запис ВІ -

, ~J.';!~" V6)?' . 

--------: ... ~ ~t9С~ V?L9. 



Договір К!!l 

"ро IІІІІ!се!",л :L1Iill do dOlOIlOPY opelldll :lе.Ш~Л,,"0; dілЛIІІ~" 
ІІІІ) 29.6еРЄ:lІІЛ 2006 РОІ'У Jm0406JJB00141 

МІСТО БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

28 Лllстопnда дві ТllСП'lі ВОСЬМОГо року 

OPEHДOДABE~Ь: . Броварська міська рада Київської області. IОрllДllЧllа особа '3а 
заКОllодав~вом Украl1Щ, Ідентифікаціfillllfi код за даllllМIІ ЄДРПОУ 26376375. IОРlІдllЧIІВ 
~peca: КИlвська обл., м. БроваРІІ. вул. Гагарі ІІа. 15. в особі ВИКОIІYlОЧОГО обов'язки 
МІСЬКОГО ГO~?B" - секр~аря радІ І СВПОіRIСП Ігоря 8ПСIIЛl.ОПII'IП. ЯКllfi діє на підставі ст,42 
ЗаКОIlУ УI'раIlШ «Про МІсцеве самоврядуваНIІЯ в Україні». з ОДІІОГО боку, та 

OPEHДA~: ПРIІ.ват~е піДПРIІЄМСТВО «Віда», lоридична адреса: м.БроваРIІ. 
вул.Кутузова,4, IдеlfТИФlкаЦIRниR код 30270381 в особі anaCllНKa підприємства ХПР'ІСІІІСП 
ОЛСIССВllдра ВВСІІЛЬОВІІІІU, ЯКИЙ діс на підставі cTa·ryry. зареєстрованого державним 
реестратором від 19.01.2006 року за Н!1 355 1050001 001272, далі - "ОРЕНДАР", :І другої 
стОРОlІи, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧIІ добровільно і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ЯСllіR пам'яті. розуміlОLШ 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
реГУЛIОЮТЬ укладений ними правОЧIІН (зокрема, з ВlІмогами щодо недіАсності право'!ину), 
відповідно до затвердженої рішеllНЯМ Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари. та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!898-47-05 та Kepyr01rtlCh положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 29 березня 2006 року уклали цей 
Договір N!! 1 ("ада"ї - ДO~Oflїp) про внесення ']мін до Договору ореНдtl '3емельної діЛЯНКIІ 
від 29 березня 2006 року за p.H~040633800141 (надалі -ДОІ'овір "ре,,()и) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пунtcr 2.3 Договору оренди Вllкласти в наСТУПllіА редакції: 

«2.3. HopManlBHa грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті БроваРlt від 28.1 0.2008POI\)' Н!! 04-3/13-3/1522 становить: 
- 198 488 (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят вісім) гривень ОО копіЙОl'. 

1.2. Пунtcr З. Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«3. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.01.2011 poкy~ Після 
закінченНJI строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. пе'реВ8)~не право поновлення IoI0~O на 
НОВІІЙ СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1~Нlше НІЖ '3а 30 календарних ДНІВ ~o 
закінчення CТPOI\")' дії цього Договору ПfIСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
продовжити його дію: 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у . ... 
разІ: -
_ використанні земеnьноIJ1ЇЛЯНКlI не за uільовим ПРIl'3l1аченням; 
- порушення термінів сПnаТll орендної п~а~и; 

допущенНJI попршеНIІЯ стану земелЬНОІ ДШЯНКІШ. 

1.3. П нп 4.1 Договору ореНДІІ ВlІклаСПI в на~П~іЙ редакції: .. ... 
41 О У ОВІІТЬ 7 % /cil\l) відсотКІВ ВІД HopManlBHOI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ 

е( •• рендна мата стан \ 
земельної ділЯНКИ - 198 488,00 ГРlІвень і складає: ..... 

Вісімсот дев'яносто чотири) гривНІ 16 КОП1иок на рІК. - 13 894,16 (тринадцять ПІСJIЧ • 

1.4. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ ВllклаСПI у наступній редакції: 



2 
«4.3. Орендна плата ВНОСИТЬСЯ рівними ч . 
алендаРНlrx днів, наступних за остан . аСТК8МІI ЩОМІСЯЧНО протягом 30 (тридцяти) 
к ання пдв ШJIJlXом НІМ календарним днем звітного (податкового) місяцн без 
урах>;10812700005 УДК Ки.~ерерахуваи~ на розрахунковий рахунок Орендодавця 
НІ! 33 У Івсы�ііі облаСТІ м. Києва, КОД ЗКПО 23571923 МФО 821018, 
одержувач - Броварське ВДК, код клаСИфікації 13050200 . ' - оренда зеМЛІ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИКЛас-. в Ha~'H 'оо 
• • ."В -."ПНІ .. І редаКЦ1J: 

4 5 2 ЗМІНИ рОЗМІрІВ земельного Поnа:'МI'V оо. оо « • • • •• #0\ >0 ... " та ставок ореНДНОI плпи ЗМІНІІ норr.rаПJВJіОI 
оо ОЦІНКИ пщвищен' ф' , гроШОВО І , НЯ ЦІН, тари ІВ, зміни коефіцієнтів індексаціі, ВJІзначеlШХ 

законОДавством. 

у випадку відмови Орендаря З~JіНllТИ орендну плату на умовах, ВІlзначених п.4.5 
Договору. Орендодавець має право рОЗІрвати цей Договір в односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.5.4. у разі. невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборговаНОСТІ вважається податковим боргом і стягується З нарахуванням пені, ЩО 
нараховуєтьСя на СУМУ податкового боргу (3 урахуванням wтрафНlrx санкцій за іх 
наявності) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКІІ Національного банка 
України, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або на день ЙОГО (його 
чаеТlІні) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більmОIО, за кожний 
календарний день прострочеНllJI у його сплаті». 

1.7. Пуюст 6.4 Договору ореНДІІ Вllкласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'яnrдеННІІЙ термін піCЛJJ деР>I'ВВНОЇ реєстрації цього 
Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВllе~ь до 
Договору тощо надати відповідну 1,0піІО органу державної податкової службll за МІсцем 
знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДIІ доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстраціі цього Договору та/або БУДЬ-Я~~: 
додаткових угод Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО нод .. 
відповідну копіl~ органу державної податкової служби за t.lісцем ЗН8.'(одження земеЛЬІІОІ 
ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору ореНДІІ доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступно: 
змісту: « 12.3.4. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порядку У Вlrпвдк , 
передбачеШІХ законом та ЦИМ Договором». 

CТII в наступній редакції: 
1.10. Пушст 12.4 Договору ореНДІІ ви~а.. 010 Орендодавця в ОДНОСТОРОIІJlЬОМУ 

«12.4. Розірвання ДOГOBOP~ ореJlДИ землі ~a ~~::.a::IBBIIMOГ ПУJІКТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 
порядку ДОПУСI,аСТЬСЯ 1.разl невш,онаlШЯ Р р 

--даlfОI'О Договору». 

2 Цей Договір підn'іігас держаВllій реєстрації. .. 
• . СТОРОJlаМl1 та Пого держаВIІОI . . llЯ ПlдписаНIІЯ 

3. Цеіі Договір набирає ЧІІІІІ loС:Т1 ПІС ШО ВНlШКJlIІ З 01.10.2008 DОКУ. 
о ПППВОВІДІІОСJ1ІІ -

реєстрації та зас'J'ОСОВУС'ГЬСЯ 8- .. .,. = 
4. ОБОВ'ЯЗОI' ЩОДО подаllНЯ цього ДОГОВОРУ на деР>I,авну ресстраціlО та BlrтpaTII пов·.,··· · іІlll З 1І0ГО держаВJlОIO реєстраЦIЄIО, покладаJOТЬСЯ ІІа ОреJlдодавця. 

~ 5. ы�і УМОВ., ДоГОВОРУ opellДlI земenьНОЇ ДЇJUJН"" від 29 берез"· 2006 року 30 

!!040633800 141 зanиwаlОТЬСЯ без зміJl. 



3 
б. ЦеП Договір укладено У трьох ПРIІАlіРIfIlКа.~. що мають однакову IОрIІДIІ'ІIІУ 

СJІЛУ. ОДІІІІ З ЯКІІХ знахОДJlТЬСЯ в Орендодовця. APyrlIR _ в Орендаря. третіА - в opralli. ЯКllіі 
провів Пого ДСРЖОВIIУ реєстроціlО - КIІЇВСЬКій регіонonьній філії Державного піДПРlІсмства 
"ЦеIlТРУ деРЖОВІІОГО земcnьного кадастру пр" Державному комітеті УкраїНІ( по зсмеЛЬШIМ 
ресурсом". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

.,' .. 

РСlспіЗ11Т11 сторі •• 

ОРЕНДАР 

ПриваТllе підпрlІСAlСТВО ссl-lідв» 
IОРИдllіlна адрсса: 
ідентифікаціRНllh код 30170381 
МоБроваРIІ. ВУЛоКyryзова.4 
в особі ХnР'"!11Кn Олекс""dрn 8nС'lЛьоtlll"n 

о "11, нтру о оп егіОflDJIьніА філії Державного ПІДПРИЄМСТВ0 u.,e 
Договір зареєстроваІІа у КlfIВСдЬ:1 Ж:ВІІОМУ комітеті Украіни по земельtшм ресурсам" про 

~
~B~O земельного кадастру пр.. Р 'д .. ~ " '" 2~ р. зп 

.,1iiёJ' ~;;iiёp}КnB~lor.!y реєстрі земель вчннеllО запне ІІІ 
~~,,: ... ,,""Iт. ;,'~ ~ ~ 
; ~~·i"· . .~ Р. ~ \ 
~_o КШ9С~\З ": .:р. _---- ~!:.(!.~~~~ .... ~:=:::;.-'--
~;; рrЛ-.(ЦnЬііё ф~j ~i~,\~:-.!: ~I ~::e=-___ --L..:G-~ 
G~ ":"lIlr:'iI;'~f".lIo,J.~ gl 
~ .. /) ё~Jmn; 64',:;1 

~
'S) м"... о,.' ", 

+ -с':' ~~':!-.':'~: ,_ -, "'4 ...... t",: ", ." ,,\:,..~ 
'" ..' ~r"I,·o·. о'· 

-:...-;:;::::. 



Договор Ng1 

Про внесення ЗМін до договору оренди земельної" дІлянки 

вІд 24 6ерезня 2006 року Ns0406ЗЗВО0122 
Місто Бровари Київської області 

П))JIТIІDДЦJIТОГО ГРУДIIJl дві Тllсячі Восьмого року 

OPEHДOДABE~~: Броварсь~а міська рада Київської області, IОРJIДJlчна особа за 
закОIIОдав~ом УкраІНИ, IДСIJТІ'фlкацїnниR код за данимlt ЄДРПОУ 26376375, IОРИДI.чна 
адреса: КІllвська обл., м. Бровари, вул. Гагарі ІІа, 15, в особі ВІІКОНУІОЧОГО оБОВ'ЯЗКl1 міського 
ГОЛОВІІ -: сеlсретаРJl ради Сanожка Ігоря ВасильовltЧ&. якиА діє на підставі ст.42 Закону УкраїIШ 
«Про МІсцеве самоврядуваllllЯ в Уlсраїні», розпорядження Броварської міської ради від 
24.07.2008 року N!!128 з одного боку, та 

<?PEHД~P: ~риваТllа фірма «ТСО), JОРИДИЧJJа адреса: 6 1002, м.Харків, вул. Сумськ&. 68, 
кв.! 1, lД~нmф~каЦ1ЙНИЙ код 24677546, в особі ДІlректора Букрсєвої Наталії ОлександріВНJl, Jlка 
діє на ПІДставІ статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської радІ' від 
17.05.1997 РОКУ N!!24677546 3 другої' сmОРОІІи, уклалll цеА Договір про наступне: 

ДіІОЧИ добровільно і перебувВlОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміJОЧJ' 
значеНRJI СВОЇХ дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуmоtoТЬ укладений НИМИ правОЧJ'Н (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міСЬКОІО paдOIO від «30» вересня 2008 року 
Н!! 883-46-05 нормап,вної грошової оцінки земель міста Бровари та керуючись положеННJlМИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та п.9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від «24» березня 2006 року 
уклали цей Договір N!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору ореНДІ' земеЛЬІIОЇ 
дinявки від 24 береЗНJI 2006 року за p.N!!040633800122 (надалі - Договір ОРЄ1lдll) про таке: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2,3 рмативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва згідно витягу з 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відділу земельJПIХ 
ресурсів в м. Броварах від 23.10.2008року N!! 04-3/13-3/1442 становить: 

- 1 667 939 (один мільйон шістсот шістдесят сім тисяч) гривень ОО копіЙок. 

НормаТІІвна грошова оцінка земельної дїJIJlнки з дати здачі об'єкта в експлуатацію згідно 
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної дimппm відділу 
земепьиих ресурсів в м. Броварах від 23.1 0.2008року N!! 04-3/13-3/1443 становить: 

- 8 339 697 (вісім мільйонів триста тридцять дев»ять тисяч шістсот деВ))JlНОСТО сім) гривень ОО 
копійок». 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

(<3.1. Цей Договір у!слвдено c,:rpOKOM на 10 (десять) років, терміном до 2з.оз.2016ро~ ПіСЛJl 
закінчеННJI строку дії цього-=-Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е право поновлеННJI ио~о на 
новий строк. У цьому разі Оf.ЕНДАР повинен не ПlЗ~llше НІЖ за 30 кanендаРНllХ ДНІВ ~o 
закінчеННJI строку дії цього ·Договору письмово ПОВІДОМІІТІІ ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
продовЖИ1И його діІО. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТЬСІ у разі: 

- ВllКористанні земельної ділинки не за цільовим призначенним; 

- ПорушеННІ термінів сплати орендної плаnl; 

- ДопущеННJI погіршеННJI стану земельної дїЛJIНКИ». 
1.3. Пункт 3 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 3.2 наступного змісту: 

«32 б івництва об'єкта містобудуванНІ (BBeдeННJI об'єкту в 
• Cтpo~ передбачений ~ ДЛJl • уд до 01 12 'О 1 Ороку згідно рішеННІ виконавчого комітету 

еКСплуатаЦІЮ), встановлениn термІНОМ ..- , 
БРоварської міської ради від 05.12.2008 року .N'!!616. 



І А.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ BllкnacТli в наС1Упнііі редакції: 

(4. І. ОреllдllО плота СТ8IIОВIIТЬ 1 О % (десять) відсотків від lІормаТIІВНОЇ 
земельної діЛЯllКIІ - І 667 939 ГРІlвень - і скпадас: 

ГРОlUОВоі 
olJJ~ 

166793.90 ( сто шістдесят шість ТlIСЯЧ сімсот дев»яносто ТРІІ) ГРlІвні 90 КОlJіііпк ІІа рік. 
Іlеріод бvдіОllllllmва,' 

OpelJДlla плота становить 1 О % (десять) відсотків від lІормаТIІВIІОЇ ГРОIIJOJlоі о 
.. . 697 . ІІІ"; земелЬНОI ДІЛЯІІІ(ІІ - И ЗЗ9 гривеJJЬ - І складас: 

ИЗЗ 969,70 (вісімсот тридцять ТPII тисячі дев2ятсот wістде~ят дев»ять) rplIBellb 70 КnпіЙО~1 
рік - з ()О""І з"","ерд:J/rеlll'Sl А."",)' dep:JlforlllfJf ІШ.";С;Ї nРI} npmlllSll11mJl (f еl .. Сll:IУCtmlllf;Ю J"";llче11t, 
б,vс)і"lІІl11mrIU uб»с"mу; 

1.5. Пушст 4.1 Договору оренди ДОПОВІШТІІ ІІОВІІМ піДПУIІІ(ТОМ 4. J • І наСТУПIJПГU l\lict) 

(с 4.1.1. Розмір орендноі' плати збільшусться в 5 (п'ять) разів в разі переUlllltСlIJl1І C1por 
встановленого для будівництва об'єкта містобудування (введеННJI об'СI\ТУ о еКСl1луат~ 
ВlІзначеllOГО у п.З.2 цього Договору, 

1.6.Пункт 4.1 Договору ореJlДl1 ДОПОВНІІТИ НОВІІМ підпунктом 4. J .2 наступного ']~Iicтy. 

«4.1 ,2. Сплата орендної плаТlі у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здійсшосться ПО1111JJаІО'ІІ 
місяця, наступного за місяцем закінчення строку, встановленого для будіВlІlJцтва об'а; 
містобудуваНІIЯ (BBeдeHНJJ об'єкту в еl(сплуатаціІО), визначеного у п.3.2 цього Договору». 

1.7.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наС1)'пній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у CТPOКJ·I, ВlІзначені l1I1М ДOГOBopO~I. ql 

заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені. t 

нара.,,<овується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНJlХ сашщіfi 'Іа їх наивнotti)і 

розра.,,<унку 120 відсотків річних облікової ставки НаціОllального баНJса Україн". діIО'IОЇ на за 
ВJlникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашення, залежно і 
того, яка з величин таких ставок є більшоlO, за кожний календарний день ПРОС'грочеIlНЯ) іі« 
сплаті)). 

1.8. Пункт 6.4. Договору оренди викласти в наС1Упній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації ЦЬОГО Договор 
та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до ДоговоруТО! 
надати відповідну копио органу державної податкової служБІ1 за місцем знаходження зеr.lе,,,,: 
ділянки)). 

1.9. Пункт 9 дОГОВОРУ оренди доповнити вовим підпунктом 9.4.б наступного змісту: 

«9.4.б. в п'ЯТlfденний термів після державної реєстрації цього Договору та/або будь-.... 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тоЩО lluat 
відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем зна."<одження ']еме.1ь$ 
ділянки)). 

1.10. ПУНJ(Т 12.3 Договору ореНДlІ доповнити новим підпунктом 12.3.4. J1аступltОГО1місtf 

«12.3.4. ініціаТИВОІ0 OДHi~i i~ Сторін D односторонньому порядку У ВllпаДI(ах, l1ередбачеJ18 
законом та цим Договором)? 

1.11 Пункт 12.4 Договору:оренди викласти в такій редакції: 

(С 12.4.Розірвання Договору оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в OДHOCТOpoJlllЬO'l 
порядку допускається в наступвих випадках: 

- невиконання Орендарем вимог п.4, п. б.3, та п.9.4 цього Договору; 

- в разі закінчення строку дії дозволу ва будівництво об'є . б що QpeJfJ1DP: . кту МІСТО удування, як 
цей час не ПР}ІСТУПИТЬ дО виконання БУДІВельних робіт; 

- в разі закінчення строку, встановленого для б іви ,. я (ввеДС(І/ 
об'єкту в експлуатаціlО) визначеног 3 2 уд ицтва об єкта МІстобудуванн 
. 'о у п .. цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 

З.ЦеЙ Договір наБJІРає чинності після . .. (~ 
та застосов сться опавові носин о П1ДПJlсання сторонами та його державно І ре 

ВИНИКЛlI з О J .1 0.2008 ок . 



4. ДО п.4.3 В11клаСТ11 Пого В наступніП рсдакції: 
ОРСllдllа п~атn ВІІОСИТЬСЯ орспдарсм щоміСЯЧJJО рівlltlr.ш частками протягом 30 

кonеlJдаРШIХ ДIllВ, наСТУПНIІХ за остаШlім IСПJ1СllдаРШIМ Дllем звітного (податкового) 
місяuя ШЛЯХОМ персрахуваllllЯ на рахунок ГУ ДІ(У 1(llіоськоі облnсті 1\1.IСIIСОn МФО 
821018 ІСОД 23571923 р/р 33210812700005 - Брооарсы�еe УДІС. Код клаСllфіlсаціі 
13050200 - opellДa землі. 

s. ДО 11.4.5.2 ВІlклаСТI1 Пого в lІаСТУПJJЇn редакції: 
зміlJII розt.lірів земелы�огоo податку, піДВllЩСIШЯ цін. таРllфів, зміlШ коефіцієнтів 

iIIAel,caцii', ВllЗllачеШIХ заКОllодавством, ,атвсрджеШIЯ ІІОВІІХ ставок та зміtш 
нормаТlІВНОЇ грошової оцінки. У ВIlПадку відмови ОРЕНДАРЯ зміНІIТll opellAHY 
плату, договір ореНДlIЗСМельної ділянки може бyтll розірваtlИn БроваРСЬКОIО міськоlO 
радОIo В ОДНОСТОРОІШЬОМУ.ПОРЯДКУ. 

8. Всі інші УМОВІІ Договору З8ЛllwаIОТЬСЯ бсз змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА PAД~I 

IОРІlДична адреса: 

м. БроваРll, вул.Гагаріна,15 
ВИКОНУIOЧИЙ обов»язки 
міського ГОЛОВIJ -

етар міської ради 

I.В.СalIОЗIСКО 

ОРЕНДАР 

ПФ «ТСО" 
ІОридичt.а адреса: 

вул. Сумська,68, кв.l1, 
м. Харків 

..; .. . . 
Ця додаткова угода є невіД))СМНОІО чаСПІНОIO договору оренди земеЛЬНОl ДlnЯНКll вщ 
24 березня 2006 РОІСУ N90406ЗЗ800122. 



Договір Ne1 

Про внесеннв змін до договору оренди земельної ділянкu вІд 22 лютого 
2007 року NS0407ЗЗВООО06 

Місто Бровари 1(IIЇВСЬКоЇ області 

12 грудня дві тисячі ВОСЬМОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броворська міська рада Київської області IОРlrдична особа за 
закОJJодав:mом УкраїIIИ, ідентифікаціЙIІИЙ код за ДШlиt.JII ЄДРПОУ 26376375, IОРllдll'ша 
адреса: !<ИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВІIКОIIYlОЧОГО оБОВ'ЯЗКlI міського 
roЛОВ1! - секрс:вря радІ! Сапо>Кка Ігоря ВаСИЛЬОВ.IЧа, який діє ІІа підставі ст.42 Закону 
УкраіНІ! «Про МІсцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженоlO відповідальніCТlO «Глобал 17 Ріел Істейтс», 
JорИДllЧlJа адреса: м. Бровари, Промвузол, КЗПМ, ідентифікаційний код 33583879 в особі 
ДІІректора Дашкова Олександра Вячеславовича, який діє на підставі Свідоцтва про державну 
реєстраціІО суб»єкта підприємницької діяльності виданого виконкомом Броварської міської 
радІ! за N!! 1 355 105 0003 від 02 серпня 2002 року з другого боку, на далі -"ОРЕНДАР", 3 

друго!' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуmоють укладеН.IЙ ними праночин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
ВЇДІІовідно до затвердженого рішенням Броварською міською радОІО від «30)) вересня 2008 
року N!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішенням БроваРСЬКОJО 
міСЬКОІО радОІО від «16)) жовтня 2008 року N!!898-47-05, від 20.11.2008 року N!!928-49-05 та 
керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дimmки від 
19 жовтня 2004 року уклали цей Договір N!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 22 лютого 2007 року .N!! 040400700080 (надалі -
Договір оренди) про тaJce: 

I.Внести до Договору оренди IIacтynHi зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянк., згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Броварах Київської області від 05. 12.2008року N!! 04-3/13-312014 становить : 

-154201 грн. (сто П))JlТдесят чотири тисячі двісті одна грн. ОО коп.) 
.. 

"=" 
1.2.Пункт з. Договору ор}:нди ВИІслаСnІ в наступній редакції: 

«з. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки, терміном до 20.11.2010 року. Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е право поновлення йо~о на 
новий строк У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен не ПlЗНlше НІХС за зо календарlІИХ ДНІВ до 
закінчення ~тpoкy дії цього Договору письмово повіДОМИnІ ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
продовжити його діІО. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовУІОТЬСЯ у разі: 

- використанні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

ування конкурентних умов передачі в оренду· - якщо продовження Договору вимагає застоС , 



- порушеlШЯ термінів СПЛОТІІ ореНД1lОЇ плоти; 

- допущеllНЯ погіршення СТОНУ земеЛЬІІОЇ діЛЯIІКlШ. 

1.3. Пушст 4.3 Договору ореllдll BIIКnOCТII в наступні" РСДОlсції: 

«4.1. Орендно плото СТОІIОВIIТЬ 7 % (сім) відсотків від ІІОРМОТІІВІІОЇ грошової ouillKII ]e\lel.~ 
діЛЯНКIІ - 154 201,00 rplIBeHb - і скпадас: 

1 О 794.07 (десять тисяч сімсот девяносто ЧОТИРІІ ) ГРlІвень 07 Ісопійок на рік. 

1.4.П)'IІІСТ 4.3 Договору ~реНДIІ вюслаСТIІ у IIDCTYnllin редакції: 
«4.4. Орендна плато ВНОСІІТЬСЯ ріВ!IІІМIІ частка.\ш щоміС~ЧНО протягом 30 (rplIl11li'1 

IсалеllдорttllХ днів. наступних '3а ОСТШІІІІМ IСОЛСIlДОрШIМ Дllем ЗВІТІІО~~ (податкового) МІСІ\ІІІ і,' 
ура.~уваНI1Я пдв шляхом перерn."увшшя ІІа розраХУIІІСОВIІИ раХУIІОК OpelUo~ 
N9 33210812700005 УДК У J(иївсыїn області м. КIІСВа, код ЗКПО 23571923. МФО 8210/ 
одержувач - Броварське ВДІ<. код кnаСllфіlсації 13050200 - оренда землі». І 

1.5.Пункт 4.5.2 Договору ореНДІІ викnаСТlI в наСТУПJlій редакції: 
«4.5.2. зміНl1 розмірів земельного податку та ставок орендно'ї плати, зміни HOp)laТJIII
грошової оціню!, піДВllщення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів іllдексації, ВIІ]flач~ 
законодавством. n.J 
у ВІІППДКУ від1\1ОВ11 ОРСІІДПРП зміШIТ11 ОРСlІдJlУ плату 110 УМОВПХ, ВIIЗI13'lеШlt пА! 

ДОГОВОРУ, CТOPOIIII РОЗРIIВПIОТЬ договір ОРСІІДІІ. ЯІ(ЩО, [ відмова від ДОБРОDL1LПjl 
розіРВПllllП ДОГОВОРУ зп ~ГОДОІО стор іІІ, цсіі договір РОЗРІІВПСТЬСП у судовом)' ПОрПДk·р. 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: 
сс4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. с.! 
заборгованості вважається подаТIСОВИМ боргом і стягусться З нарахуваl1l1ЯМ пені.· 
нара."овується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціП за їх Ifая8Н~' 

із розрахуНІСУ 120 відсотків річних облікової ставю" Національного банка у країн 11. діючої 
день ВIJНИlснеltНЯ тшсого податкового боргу або на день його (його чаСТИІІі) погашсН:; 

залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календаРНJlЙ ~ 
прострочеННJJ у його сплаті». 

1.7. ПУНКТ 6 Договору ореНДІ" ДОПОВНІІТИ новим підпунктом 6.4 наступного змісту: 

сс6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеНIІИЙ термін після державної реЄС1'Рації цього Доro&f, 
та/або будь-яких додаткових угод. Договорів про внесення змін та доповнень до доroJ'f' 
тощо H~~T~ відповідну копію органу держаВlJOЇ податкової служби за MiClleM знп:<оJIJfl-c(t 
земеЛЬНОI ДlЛЯнкю). 

1.8.ПуНІСТ 9 ДоговорУ"ореНДIІ ДОПОВНІІТИ HOBtlM підпушстом 9.4.6 наступногО ЗМіСТУ: 
сс9.4.6. в п'ЯТllдеНIllIП Te~~iH після державної реестрації цього Договору та/або БУдь'аР' 
Д?ДnTK~BIIX yг~д, ДОГОВОРJ8. про внесення '3мін та доповнень до Договор)' TOII10 1I~ 
в~дповlДНУ копно органу державної податкової служби за місцем знаходження зе~\СІ-U: 
ДІЛЯІІIGІ)). 

fI. ~c12 1.9. ?~КТ 12.3 ДOГ~B~~y оренди ДОПОВНІІТІ-І новим підпунктом 12.3.4. наступНОro~чte 
.3.4. lН1Цlативоtо ОДНІЄІ ІЗ Сторін в ОДIIОСТОРОННЬОМУ порядку У випадlса:<, передБВ 

заlСОНОМ та U.IM Договором)). 

1.10. ПУНКТ 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
с(12.4 РозіРВaJlНЯ Договору о '. . . oll~ 
порядку допускається • реНЩI зе~ШI за IН1ЦlаТИВОI0 Орендодавця в OДHO~1'06P 4 13 і 

У разІ неВИКОtІВНttя Орендарем вимог пункту 4, підпунКТІВ . 



lIOlIoro ДOГOBOp~ •• Дoгo~ip ВВО~\ОtїLСЯ розіРВОНIІМ за illiuiOTIIBOIO ОреllДОДОВЦЯ з момеllТУ 
Ilобyrrя ЧИІІНОСТІ ВІДПОВІДНОГО РlшеllllЯ суду. ПРIlПIlЯТОГО 110 ВІІМОГУ Орендодовця). 

2.ЦеП Договір підпягос держаВllіП реестрації. 

З.ЦеП Договір набирое '1llІІності після піДПIІСОlltlя СТОРОІІОМІІ та Пого деРЖОВIІОЇ 
реєстр~ції то зостосовуtїЬСЯ до прааовіДllОСЮI UlО ОIIIIllКЛlI З 01.10.2008 рок}'. 

4.0БОВ'ЯЗОI( ЩОДО подаllНЯ І!ЬОГО Договору на держаВIІУ peCCTpauilO та Вllтратн. 
пов'язані з ііого деРЖОВНОIО peeCTpOl1ielO. покладаlОТЬСЯ ІІа ОреllдодаВLIЯ. 

5.Jнші УМОВІІ AOI'OBOpy ореllДl1 земельної діЛЯНКIІ від 22 ЛIOТОГО 2007 року за 
N!О407З3800006 ЗМІIШОIОТЬСН без зміll. 

6. ЦеП Договір укладеllО у трьох ПРl1міршнсах. щО МОІОТЬ ОДllакову 10РIІДIІ'IНУ СІІЛУ, 
ОДІIJ1 З Яl(11Х ЗllаХОДllТЬСЯ В Ореllдодавця. ДруГ .... і - в Орендаря. третій - в opгalli, якиП провів 
ЙОГО державну peCCTpauilO - 1(IIЇBCbl(in регіональній філії Державного піДПРlІємства "Центру 
державного земельного І(вдастру ПРІІ ДержаВІІОМУ І(оміте'гі YKpaїlI1I по земельним ресурсам" 

РСlсвіЗІIТl1 сторі .. 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

І Броварська ~IЇCЬKa рада I(иївсы�оїї області 

ідентифікаційний І(ОД 26376375 

оваРIІ. вул. Гагарі ІІа. 15 

: ~ . 
. .' .' 

J -, 

.. - ... 

ОРСllдllР 

ТОВ ес Глобал 17 Ріал ІстеПтс) 

IОРИДИLJllа адреса: 

ПРОМВУЗОЛ. КЗПМ. м. Бровари. 

леl(сандра 

. КІ " ій регіоl1алыlйй філії Державного підприємства "Центру 
ДОГОВІР зареєстровано :.'1 ilВCЬK Д (анному Kot.liTeтi Украіни по земелы1мM ресурсам" 
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Договор N!2 

"ро ОllесеllllЛ J."Ї" до догооор)' ореllд" ]f!.,lІел"ІІО; дїЛЛІІ"" 

ої') 09 IlеРОІІЛ 2005 POA)'.NiJ0405JJB00056 

місто БроваРIІ 1(IІЇВСЬкої області 

П'ВТШIДЦИТОГО ГРУД.ІВ дві ТlIСЯ'lі ВОСЬІ\ІОГО pOIC)' 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварсы�аa міська рада Київської області. 10РІщична особа за 
ЗВКОlfодавством УКР?,IІІI1. щеllТllфікаЦЇnJlНП код за даНJIr.ш ЄДРПОУ 26376375. 
10РII~llчна ~peca: Кшвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВIІКОНУIОіlОГО 
обов ЯЗКlі МІСЬКОГО головп - секретаря радll СаПОЖIСП Ігоря 8ПСІІЛLОВІІЧП, ЯКIlП діє на 
підставі cт.~2 ~aKO~y Укра!ни «Про місцеве самоврядування в Україні». розпорядження 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 24.07.2008 року Н!!128 з ОДIIOГО БОIСУ. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженоlO відповідальністlО «Біном-С». IОридична 
адреса: м.Броварп, вул.Кирпоноса.5 кв.49. ідеllТllфікацїnний код 137273324. в особі 
ДІІректора Носковв ОлеКСПllдра МIIКОЛ:IПОВII'Ш. ЯІСИЙ діє на підставі статуту. 
зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської міської ради за Н!!2255 від 
О 1.08.2003 року з дрУ1Оі' сmОРОlІи, уклали цеП Договір про наступне: 

Діючи добровільно і переБУВaJОЧИ при здоровому розумі та ясніП пам'яті, 
розуміЮЧ11 значення своїх дій, попередньо ознаПомлені з приписами цивільного 
законодавств&, що регулюють Уlсладений ІШМИ правочин (зокрема, з вимогами ЩОДО 

недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням БроварськОІО міСЬКОIО 
радою від «ЗО» вересня 2008 року НІ! 88З-46-05 нормативної грошової ouiHKJI земель 
міста Бровари, та рішення Броварсы�оїї міської радll від 16.10.2008 року НI!898-47-05 та 
керуючись положеннями пунктів 4.5.1, 4.5.2 та 9.1.З Договору ореНЩI земельної 
діЛЯНIGI від 09 червня 2005 року уклалll цей Договір НІ! 2 (иада,,; - ДОlОО;р) про 
внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від Oq червня 2005 року за 
NІ!0405ЗЗ800056 (надалі - ДОlов;р ореllди) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 

1.1. ПУНlСТ 2.З Договору оренди вшслвсти в наступній редакції: 
ее2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 

земельних ресурсів У місті Броварах від 11.11.2008 року НІ! ~-З/l З-~/1807 c:mновить: 
_ 667 022 (шістсот шістдесят сім тисяч двадцять ДВІ) гривНІ ОО КОП1йок. 

1.2. ПУНІСТ З. Доr.QВОРУ оренди ВИlслаСТJI в наСТУПl1ій реда.кціі: 
ееЗ. Цей Договір 'укладено строком на 2 (два) РОІСН, теРМІНОМ до 26.04.2009 РОКУ. 

Після закінчеllНJI CТPOl~' дії цього Договору ОРЕНДАР має пере~ажне. право 
поновлення його на новий СТрОІС. У цьому разі ОРЕНДАР nOBJIHeH не П13Н1ше ІІ~Ж за ЗО 

• о закl'нчення СТРОІ(У дії цього Договору письмово ПОВIДОМI1ТИ кnле}lдарних ДНІВ Д . 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТl1 його ДІІО. 

П Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТЬСЯ оложення цього 

у разі: . ченням' 
_ використанні земельної діЛЯН1(l'1 не з~ Цlльо~им ПРИ'3J1а • 
- 110рушення термінів сплати оренднО1 плати, 

оо • ЯНКІ.І)) 
допущення погіршення стану земелЬНОl ДІЛ . 



1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІі викласти в ІІаступнііі редакції: 
«4.1. Орендна плата стаllОВИТЬ 1 О % (десять) відсотків від нормаТIІВНОЇ ГРОШОВОЇ 01 • 

оо • 6670'2 .. ЩІ~1І земеЛЬІІОl ДШЯНКИ - _ ГРИВНІ - t складас: 

- 66 702,20 (шістдесят шість тисяч сімсот дві) ГРlІвні 20 копіііок на рік. 

1.4. Пушст 4.3 Договору ореНДІ І ВllклаСТIІ у наСТУПllііі редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься ріВJJИМИ часткаМJI щоміСЯЧIІО протягом 30 (TPIJД""'" 

• • • цn ІІІ) 
кanеІІДВРНИХ ДНІВ, наступних за ocтmlНlM калеllдаРIІИМ днем ЗВІТНОГО (податкового) місяІЦ 

без урахування ПДВ ШЛЯХОМ перерахуваНІІЯ ІІа розра.,<ytIКОВlfЙ pa.'<YIIOI\ oРСІІДОД8ВІЦ 
N!! 33210812700005 УДК У Київськііі області м. Кllева, код ЗКПО 23571923, МФО 8210\8 
одержувач - Броварське ВДК, І(ОД класифікації 13050200 - оренда землі». . 

1.5. ПУНІСТ 4.5.1 Договору ореJJДИ викласти в JJаСТУПllііі редакції: 
«4.5.1. зміни розмірів земельного подаТI(У та ставок орендної плати, зміllИ нормаТIfВIІОЇ 
грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміНIІ коефіцієнтів індексації. 811'JllачеШf\ 
законодавством. 

У ВІІПадку віДМОВlі Орендаря змінити орендну плату на умовах. ВIІ'JllачеIJJR 
п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір n ОДlІосторОIfIJLО\JУ 
порядку.» 

1.6. Пункт 4.5.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.3. У разі невнесення орендної плаТІ І у СТрОЮі, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається подаТКОВІІМ боргом і стягується З нара.'<уванням пені, що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціп за іх 
наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКIІ Національного баНJiI 
Украіни, діючої на день виникнення ТВІ(ОГО податкового боргу або на день пого (nоro 
частині) погашенНJI, залежно від того, яка з величин таких ставок є біЛЬШОIО, за коЖНJШ 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації uьоro 
Договору та/або БУДЬ-ЯКІIХ додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень 
до Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служБІ! ]3 

місцем знаходження земельної дinянкИ). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступноro 
змісту: 
«9.4.6. в п'ятидеНІІИЙ. термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь' 
ЯІ(ІІХ ДОДВТІ(ОВИХ угод, Логоворів про внесення зміll та доповнень до Договору тоШО 

надати відповідну копііа органу держаВІIОЇ подаТl(ОВОЇ службlІ за місцем ЗН8.,<оджеJ1JII 

земельної діnИНІ(И). 

1.9. Пункт 12.2 Договору оренди доповнити НОВІІМ пiдnуюстом 12.2.9. 
наступного змісту: 

«12.2.9. ініціаТИВОІО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДІ(У У ВIIПIlдJCIL(' 
передбачених законом та цим Договором». 

1.10. ПУНІСТ 12.3 Договору оренди викласти в такій редакції: 



«12.3. РозіРВОНJlJI Договору ореllдll землі зо iJliuiaТJIBolO ОРСllдодавця в 
ОДlІОСТО~IIJIЬОАІУ порядку ДОПУСКОЄ!'Ься У розі неВИКОllаllНЯ Орендарем вимог пушП)' 4. 
підпyrfКТIВ б.4 та 9.4 доного Договору». 

2. ЦеП Договір підЛягає державніП рсєстрації. 

3. ЦеА Договір наБJlрас чшшості після піДПllсаlШЯ сторонаМIІ та Пого держаВIІОЇ 
реестроції та зостосовується до правовіДIІОСl1ІІ що ВIlfIllКnН 1 О І.l 0.2008 pOICY. 

4. Обов'ЯЗОIС щодо подаНIІЯ цього Договору ІІа держаВIlУ peecтpauilO та ВlІтраТIІ, 
пов'язані з Пого деРЖОВНОIО peccтpaltielo, покnадаlОТЬСЯ ІІа Орендодавця. 

5. Інші умови договору оренди земелыІїї діЛЯНКIІ від 09 червня 2005 року зо 
,N'е0405ЗЗ80005б ЗaIlИШDlОТЬСЯ без зміll. 

б. Цей Договір УІcnадеllО У трьох ПРlІмірниках. що маІОТЬ однакову IОРIІДIІЧНУ 
силу, одю! З ЯІСИХ ЗШL'(ОДІІТЬСЯ В Орендодавця. другий - в Орендаря, третій - в ОРГОJlі, 
ВІС1ІА провів його державну ресстроцііО - КlІївській регіональній філії ДержаВ~IОГ~ 
підпр.lємства "Центру держаВІІОГО земельного кадастру при Державному KO~IITCТI 
України по земельним ресурсам". 
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Договор Ng1 

Про внесення змІн до договору оренди земельно)" ділянки 

вІд 26 грудня 2007 року Nв0407ЗЗВО0174 
Місто Бровари Київської області 

BocLr.loro грудня дві ТlfСJlчі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka міська рада Київської області, IОРИДllчна особа зо 
законодав~~вом УlсраlНIІ, JДеflТlIФlкаціЯниR код за Д8fIИМИ єдрпоу 26376375, IОрllДlIЧRО 
адреса: Киlвська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15, в особі ВИКОflYlОЧОГО обов'srзки r.licLKOro 
roЛО~!f - сеКР~РJl радІ І Сопожко Ігоря ВаСIIЛЬОВИЧа, Jlкий діє на підставі ст.42 Закону 
УкраІНІ! «Про МІсцеве самоврядування о Україні)), РОЗПОРJlджеННJI Броварської міської pOДlI 
від 24.07.2008 року Н!!128 з ОДIJОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відпооідальніСТ10 «Ресторан «Орхідея)), IОРИДИЧНО 
адреса: м. БроваРII, вул. Гоголя, 41, ідеJmіфікоційний код 34702223 (свідоцтво про державну 
peeCtpaцilo ІОРИДlfЧНОЇ особи, зареєстроване виконавчим комітетом Броварської міської ради 
Київської області від 17.11.2006 року Н!!1 355 102 0000 002004) в особі директора Гордієнко 
Руслана ОлексаНДРОВIiЧа, JlКИЯ діє на підставі cтaтyry, зореЄСТРОВDfJОГО виконкомом 
Броварської міської ради від 17.11.2006 року 31 355 1020000002004 3 другої· сторо"", уклали 
цеА Доroвір про наступне: . 

ДіІОЧИ добровільно і переБУВ8JОЧИ при здоровому розумі та JlсніЯ пам 'иті, розуміlОЧИ 
значено своіх діЯ, попередньо ознаЯомлені 3 приписами цивільного законодавства, що 
реГУЛЮІОТЬ укладениЯ НIiМIі праВОЧИfl (зокремІ, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішеННJlМ БроваРСЬКОJО міськоJO paдOIO від «30)) BepeCНJI 2008 
року Н!! 883-46-05 HopMaТlIBHOЇ грошової оцінки земель міста Бровари та керYlОЧИСЬ 
положеRНJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 Договору оренди земельної дїЛJIнки від «26)) гpyдeНJI 2007 
року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесеННJI змін до Договору ореНДІІ 
земельної діЛJIНIGІ від 26 гpyдНJI 2007 року за р.Н!! 040733800174 (надалі - Договір ореllдll) 

про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласm в наступніЯ редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної дїЛJIнки на період будіВНІщтва згідно ВИТJlГУ 
з технічної документації про нормаТІіВНУ грошову оцінку земельної ДЇЛJIНЮІ відділу земельних 
ресурсів в м. Броварах від 16.10.2008року Н!! 04-3/13-3/1251 становить: 

21 432 (двадцять OДRa ТИСJlча чоmриста трІЩЦRТЬ дві) гривні ОО копійок. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з дати зда~ об'єкта в eKc~aтaцiIo ~гi~o 
витягу з технічної докуМ!нтації про нормативну грошову оцшку земельНО1 ДIJUIIП(И В1ДДШУ 
земспьних ресурсів в м. Бров~в.ах від 16.10.2008року Н!! 04-3/13-3/1250 станОВІІТЬ : 

107158 (сто сім тисяч сто Ш)JlТдесJIТ вісім) гривень ОО JсопіЙок». 

1.2. Пункту 3.1 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (Ш)JIТЬ) років, терміном до 27.12.2012року. Після 
З . ... го Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлеRRJI його на 
ВКlRченНJI строку ДІІ ЦЬО .• . зо . 
НОВИЙ строк. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1~Нlше НІ)І~~ЕНД~М~$НИХ ДRIB 11:0 

ЗакіиченНJI строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ про намІР 

ПРОДОВЖИТИ його дію. 

П Д про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСJl у разі: оложення цього оговору 

. .. . не ""а ЦІ' ЛЬОВИМ призначеннJIМ; - ВИІСористанНI земельНОІ ДІЛянки .JI 

- порушеННJI термінів сплати орендної плати; 
........ "п •• п." nn"""fPVVcr ,. ... я"'" ~Р.UР.ПJ.нп1· піпJIНКИ». 



1.3. Пункт 3 Договору оренДl! ДОПОВНИТІІ НОВІІМ підпунктом 3.2 наступного ЗМісту: 
«32 Строк передбачеНІ Ііі Д1JJI будіВllицтва об'єкта містоБУДУВ~ННЯ (~ведення 06'Є."1\ І 
•• • О І 12 20 І О року зпдно РІшення Бров . 

експлуатаціIО). встаllовлениll тep~IIHOM до .., apcь~ 
місы�оїї paдlf від 05. І 2.2008 року N!б І б. 

І .4.ПУIІКТ 4. І Договору ореНДІІ BIIКJJaCТII в наступній редакції: 
«4.1. Орендна плош СТI1ІIОВIІТЬ 10 % (десять) відсотків від нормаТIІВНОЇ ГРОШової оціllt) 
земелLНОЇ ділянки - 2 І 432гpilBeHb - і CКJJaдaє: 

2 143,20 (дві Тlfсячі сто COPOIC ТPlf) ГPlfBHi 20 копійок на рік - ІІа період 6удіаllllllmаЧ,;. 

ОреllДна плота сшновить 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової oцiH~ 
земелыІїї ділянКlf - І 07 І 58ГРlІвень - і CКJJвдaє: 

10715,80 ( десять ТlfСЯЧ сімсот П»ЯТІІВДЦЯТЬ) гривень 80 копійок на рік - J дат. 
заmвердже",1Я Акт)' деРЖQВНОЇ· KOJllicif про nРШЇllлmтл II ексм)'аmаціl0 закі"чеll0/8 
6уд;ВІІ"цmва 06»єкт)'; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВІІИТИ новим підпунктом 4. І. І настушІОГО змісту: 

ее 4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищення СТРОЕ}. 
встановленого Д1JJI будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в ексnлуатаціJOl 
Вllзначеного у п.3.2 цього Договору. 

І .б.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4. 1.2 наступного змісту: 

«4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1. І здійсНlОЄТЬСЯ ПОЧlIНaJOЧlI] 
місяця, наступного за місяцем закінчення строку, встановленого для будіВН}lцтва об'єm 
містобудуванвя (введення об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договору». 

1.7.Пункт4.3 Договору оренди ВИКJJасти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (тридцm) 
календарних днів, наступвих за останнім календарним днем звітного (податкового) MicRЦJ! оо 
урахування пдв ШЛJIXом перерахуванвя на розрахунковий рахунок Орендодавоа 
Н! 33210812700005 УДК У Київській області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське ВДК, код КJJасифіквції 13050200 - оренда землі». 

І .8.Пункт 4.5.2 Договору· оренди ВИКJJасти в наступній редакції: 
«4.5.2. з~іни. РОЗМір~в земельного податку та ставок орендної плати, зміни нормаТJlВНОЇ 
ГРОШОВОІ оцшки, mдвищеНИJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, ВlІзначеНJIХ 
законодавством. 

У випадку відмови Орендаря зміН}ІТИ орендну плату на умовах, В}ІзначеНІIХ n.4's 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.» 

1.9.Пун~ 4.5.4 договоtу оренди ВИКJJасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У раз! невнесенвя opeНДIIOЇ плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованоСТІ вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, 1I1~ 
~араховується на cYltty подаТIСОВОГО боргу (з урахуванням штрафних санкцій за іх НOJIвНОСl1) 
ІЗ розрахунку І 20 відсотків річних облікової ставки Національного банка У краіНII, ДЇlочоі JJ8 
день впн~неННJl такого податкового боргу або на день його (його частині) поnuJJеJlJlJ, 
залежно ВІД того, па з величин таких ставок є біЛЬШОIО за кожний календарниr1 деll. 
Простроченвя у йоrо сплаті». ' 

1.10. Пункт б.4. Договору оренди ВИКJIасти в на и ... . 
«6.4. Орендар зобов'язаний ' . СТУПНІ реД8КЦll: у І 
твlабо будь-яких додатковК: п :иденний ~pMiH після державної реєстраціі цьогО доro8~Р 
тощо надати відповідну копіl:О ~a~OГOBOPIB ~.o внесення змін та доповнень до доro8 : 
земельної ділянки»). р у державНОІ податкової служби за місцем знахоД)КеJl 



І. І І. Пушст 9 Договору opellДlI допов . 
1ІІІТlІІІОВІІМ ПІДПУІІІСТОМ 9.4.7 lІаСТУПІJОГО змісту: 

сс9.4.7. В п'JlТlщеННIІR терм іІІ після деРЖВDlfОЇ '" 
O,naТICOBlfX угод Договорів про В .реЄСТРОЦII цього Договору та/або будь-яких 
Д ~ , несення ЗМІН та допов Д • nOBЇДllY копіlО органу держаВllОЇ .. Ilel~Ь до оговору тощо Hoдa~ 
В!Д подаТКОВОI службll за МІсцем Зllаходження земельно І 
ДU1JIІІЮf)). 

1.12. ПYlIКТ ІІ.3 Договору орсшди доп . • r:ry. ОВНIІТlI НОВІІМ ПІдпунктом 11.3.3. наступного 
ЗМІ • 

'сІ І 33. ініціативою однієї із Сторін в о • •• ДІІОСТОРОШІLОМУ порядку У ВІІПОДКD."( передбачених 
законом та цим Договором)). ' 

1. 14. Пункт 1 І .4 Договору ореНДІІ викласти в такіП редакції: 

(сІІ.4.РозірваШJЯ Договору ореllДИ землі за шщіаТИВОIО Ореllдодавця В 
ОДНОСТОРОІІНLОМУ порядку Допускасться в наступних випадка."(: 

- невиконання Орендарем Вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 цього Договору; 

- в разі закінчеНIІЯ строку дії дозволу на будівництво об'єкту містобудування, якщо 
Орендар за цей час IІе ПРІ{СТУПИТL дО виконання будівельних робіт; 

- в разі закінчення строку, встановленого для будівництва об'єкта містобудування 
(введення об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір набирає чинності після піДШlсання сторонами та Пого державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин шо виникли 3 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
пов'язані з його державною реєстраціЄIО, покладаються на Орендодавця. 

5.Imпi умови договору ореllДИ земельної ділянки від 26 грудня 2007 року за 
.N! 040733800174 залишаються без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох приміРН~IКах, що МВlоть однакову юридичну силу, 
OДНII З яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, який провів 
його державну реєстрацію - Київській регіональній філії Державного підприєr.lства "Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам" 

РеквїЗllТlI сторін 

Орендодавець 

І Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаційний кf.З,~J2~~?~. 
Київська обл., М. -!,яо~арі; в :;>Гвr.~piHa, 15 

.~ І) \ * .\ ' 
В особі СапОЖl(В Ir ~.. a~ , цi~ '\ 

r·' '",,'. \: :'\ ~., ' '.' \ ~ '. ".~ ~ ~ 
-"І .-:.,' )_' ;...!; ... ' ".' . .' . ~. \ . . .....; 

• ..' ~'. '\ ""-.... _..... : ',І . ".. ",' .. ., . '--_ .. 
" '''; 

.:. .. . , 

OpCllДap 

ТОВ (сРесторан (сОрхідея» 

ідентифікаційниї код 34702223 

М. Бровари, вул. Гоголя,41, 

в особі Гордіснка Русл лександровича 

~~ _------""·':::~~~::r'" ВаСlора Олександр Васильович 
~~~~----------



ДОГОВіРНІ1 
"ро Вllесе""в ~";II до до 

"д ІВ 'іОВОРу ореllдll :lе"ел"ІІоr ділЛІІ"" 
ВІ • ',еРВІІВ 2006 РОКj1М040ВЗЗВОООЗ6 

МІСТО БроваРІ! Київської області 

04 rpУДllП дві 11IСП'lі ВОСЬJ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ" Б . " роварська МІська рада Київської області IОРИДJlчна 
особа за законодавством України, ідеНТИфікаціЙIІИЙ код за даНШ\I:1 ЄДРПОУ 
26376375, IОРlfДlfЧН~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі 
ВІІКОН)'JОЧО~О обов язк~ MICЬKO~O го~ови - секретаря радll СВПОЖІСВ !горо 
ВВСlrnЬОВIIIП, який ~I~ ІІа ПІДстаВІ ст.42 Закону України «Про МІсцеве 
самоврядування в УкраІН!)), з ОДlіОГО боку, та 

OPE~ДAP: ПП !1іший Віталій Леонтійович, lоридична адреса: м.Бровари, 
вул.Г.СТВnlнграду,40, ІДентифікаційний код 1505418819, далі -"ОРЕНДАР", :І 
другої' сmОРОlІІ', уклали цей Договір про ІІаступне: 

Діючи добровільно і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПlIСIU.Ш цивільного 
законодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з ВІІМОГDІИ 
щодо недійсності правОЧИНУ), відповідно до затвердженої рішеНllЯМ Броварської 
міСЬІСОЇ ради від «30» вересня 2008 року Н!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварс:ької міської ради від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 21.02.2008 року N!650-3З-05 та керуючись' положеННЯМlf 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянlОІ від 09 березня 
2006 року уклали цей Договір Н! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 09 березня 2006 року за Н!040633800085 
(надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 22.10.2008 року Н! 04-
3/13-3/1399 становить: 

60693 (Шістдесят Т1іСЯЧ шістсот дев'яносто ТРІІ) гривні ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 21.02.2010 року. Після закінчення cтpo~ 
діі цього Договору ОРЕНДАР має перев~е .прав~ поновлення ЙОГО на н?вии 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ШЗНlше ~1Ж за 30 календарних ДНІВ до 
закінчеННJI строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМИТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продовжити його дію. 

Положення цьЩ'о Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
застосовуються у разі: . . 
_ використанні земельної ділянки не за ЦІЛЬОВІІМ призначенням, 
- порушення термінів сплати орендної IL?,a~l; 

допущеІПlЯ погіршення стану земеЛЬНО1 Д1ЛЯНКЮ). 

1.3.П НКТ 4.1 Договору оренди викласти в наступ~ііі pe~~iї: оо 
4 1 Р· У плата станОВІІТЬ 10% (дecnть) ВІДСОТКІВ ВІД нормаТИВНО1 

ес .. Ічна орендна 693 ОО і складає' 
грошової оцінки земельної ділянки - 60 ,гривень . • 

_ 6069,30 (шість тисяч шіС1'десят дев'ять) гривеlІЬ 30 КОПlЙОК» 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакції: 



«4.3. Ореllдllа плата ВНОСIlТЬСЯ ріВНIІМИ часткаМIІ щоміСЯЧІІО ПРОТЯГОМ зо 
(ТРІІДЦЯТІІ) IсnлеllДаРIШХ днів, наетупНIІХ за останнім кnлендаРflllМ днем звіТІІОГО 
(подаТlСОВОro) місяця без урахування ПДВ wnяхом перера.ХУВaJlНЯ ІІа розра.ХУIІКОВllіі 
рахУIІОК ОреllДОДавця N!! 33217815700005 У ДІ< У Київській області м. Кисв;!. І\'ОД 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 
13050500 - оренда землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВllклаСТl1 в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів .земельного податку та ставок ореНдllОЇ плати, зміНIІ 
1І0рмаТИВІІОЇ грошової оціНІСИ, піДВllщеlШЯ uill, тарифів, зміни коефіціЄlІтів 
індексації, ВlІзначеllИХ закоtlодавством. 

у ВllпаДlСУ відмовн Ореllдаря зміЮIТlі ореllдНУ плату на YMOlsax, 
вJtзначеllИХ п.4.5 Договору, Ореllдодавець мас право розірвати цей Договір в 
ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренДІ І Вllкласти в наСТУПlliй редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення opeIIДIIOЇ плати У строки, визначені цим Договором. 
сума заборгованості ввшкасться подаТКОВJlМ боргом і стягується 3 нарахуваllНЯМ 
пені, що нараховусться на суму податкового боргу (з урахуваl1НЯМ штрафних 

саНlщій за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставКIІ 
націоналы�огоo банка Украіни, діючої на день виникнення такого податкового 
боргу або на день його {його частині} погашення, залежно від того, вка з величин 
таких ставок є більшою, за КОЖНИЙ календарний день прострочення у його 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянкlО). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в П'ЯТ.lДенниЙ термін після дерхсавної ресстрації цього Договору тalабо 
будь-яlCИХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіІО органу державної податкової СЛУжби за 
місцем знахОД>lсенНJI земельної ділянки)). 

1.9. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.3. 
наступного змісту: «11.3.3. ініціативою однієї із Сторін в односторонньоftfУ 
ПОрИДlty У випадках; передбачених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт l1:і Договору ореНДІ! викласти в наступній редакції: 
«11.4. Розірвання ДQroвоРУ ореНД.1 землі за ініціатив01О Орендодавця в 
односторонньому порядку допускається у разі невиконання Орендарем виftlОГ 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та ііоro 
державної реєстрації та застосовується до правовідНОСИН що ВИНИКЛИ з 01.10.2001 
PQIV:. 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраціІО та 
витрати, пов'язані з його дерхсавНОIО реєстрацією, поклвдalОТЬСЯ на Орендодавця· 
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ОРЕНДАР 
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'" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,, ______ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~Iicыlаa рада, в особі 

виконуючого обов' язки міСЬІ'ОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діс ІІа підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н2128 «Про вю,онання обов'язків міського головИ» з однієї 

сторони, та ПРllваТНllЙ підприємець ПіШII" Віталі" ЛСОllтіііОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ПРllваТНllіі піДПРllЄМСЦЬ 

ПіШllЙ Віталіli ЛеонтіііОВIІЧ прийняв земельну ділянку площею 

. О,0130га, для обслуговування нежитлового приміщення по 

вул.Черняховського,17-в в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 21.02.2008 POI(Y за N!650-33-05, від 30.09.2008pOI()' N!883-46-05 та 

від 16.10.2008 РОКУ N!898-47-05 на умовах оренди на 2 (два) роки, 

терміном до 21.02.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

І1ЕРЕДАЛl\: ПРИЙНЯD: 
-=-



Договір N!!l 

"ро о"ес~""л 1-1Ііll до dOZOtlOP), opelldll зI!.1ІІ!лыll1 дїЛЛIІКІІ 
tI,l) 22 ~/rОtl""'Л 2004 рок)' М040400 7000 76 

МІСТО БроваРIf КIfїВСЬКої області 

15 грУДllВ дві ТIIСВ&lі BOCLMoro року 

OPEHДOДABE.~Ь: . БроваР~Lка MicLKa рада Київської області, IОРIІДИ&fllа особа за 
звконодnвс:вом УI(раIlШ, lдеJJТJJфlкаціЙНIJА код за даними ЄДРПОУ 26376375, 10РIІД11&fJJа 
~peca: Кшвська обл., м. Бровари, вул. Гагарі1lа, 15, в особі викоtlYlОЧОГО обов'язки 
МІСЬІ(ОГО ГОЛ.?ВІІ - сеJ(Р~таря ради СППО~КІСП Ігоря 8ПСIIЛЬОВII&IП, ЯJGIJі діє на підставі ст.42 
301(ОНУ УкраІНИ «Про Ml~цeBe самоврядуваllllЯ в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Спальне україJJсько-Фра1lцузьке підприємство з інозеМНlIМIІ 
інвеСТllціями ccOchoba-Солсиф)) у формі товариства з обмежеНОIО відповідnльністJO, 
IОРllДична адреса: М.КІІЇВ, вул. Ковпака, І 7, ідеJJтифікаційний код 20057315 в особі 
генерального ДІІректора КпрпеlllСП IОрія 80ЛОДII~IІІРОDII&IП, який діє на підставі 
свідоцтва про державну реєстраціJO суб'єкта підприємницької діяльності, виданого 
ПечерськоJO районноJO державноJO адміністраціСIО міст КlІсва від 29.05.1997 року Х!!885 І, 
далі -"ОРЕНДАР", 3 др)'?ої сmОРО1Il1. УКЛnЛlJ цей Договір про наступне: 

ДіlОЧIІ добровільно і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміl0ЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознаііомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регулІОІОТЬ укладений НИМIJ правочин (зокрема, з BllMoraмl·1 щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) вересня 2008 POICY 
Х!883-46-05 нормативної грошової оціНКIІ земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Х!898-47-05 та керуJOЧИСЬ положеннями пунктів 4.6.2, 
4.6.З та 9.2.З ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 22 жовтня 2004 року уклали цей 
Договір Х! 1 ("адалі - До?овір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 22 жовтня 2004 року за р.Х!040400700076 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди ІІаступні зміни: 

1.1. Пункт 2.З Договору ореНДІ І ВJJкласти в наступній редакції: 
«2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів У місті Броварах Київської області від ОЗ.ll.2008 року Х! 04-3/13-3/1675 стаНОВІІТЬ : 
- 1 671 194 (один мільйон шістсот сімдесят одна тисяча сто дев' яносто ЧОТИРІІ) ГРИВНІ 
ОО копійок. 

1.2. Пункт 3. Договору ореНДІІ вшcnасти в наступній реДВ1Щіі: 
есз. Цей Договір уклад~о строком на 5 (п'ять) років, терміном до 22.07.2009 року. Після 
звк• ку діі ЦЬOl"О Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ЙОГО на 

lнчення стро .. . зо . 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВ}lнен не П~Нlше НІЖ за кanендаРН1IХ ДНІв ~o 
закінчення строку діі цього Договору письмово ПОВІДОМІІТ}І ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити ЙОГО діІО. 

П Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуІОТЬСЯ у оложення цього 

разі: 
• .. . за цш·ьовим призначенням· - використаННІ земеЛЬНОІ дшянки не ... ' 

- порушеНlIЯ термінів сплати оренднО1 п~а:и, 
допущення погіршення стану земenЬНОI ДШЯНl(1f). 



1.3. ПУІІКТ 4.1 Договору ореllдll В11клаСТ11 в lІаСТУПllій рсдаКllії: 
«4.1. Орендна плата CTallOBIIТb 5 % (п'ять) відсотків від нормаТIІВIІОЇ грошової O\lill. 
земелыІїї діЛЯIlКИ - 1 б71 194 ГРIІВllі і складас: кь 
- 83559,70 (вісімдесят три Тllсячі п'ятсот п'ятдесят дев'ять) ГPIIBeHL 70 копіПок ІІа рік. 

1.4. Пункт 4.4 Договору ореllДl1 виклаСТJI У lІаступнШ редакції: 
«4.4. Орендна плата вноситься ріВШIМl1 часткаМJI щомісячно ПРОТЯГОМ ЗО (ТРIJі111IJТ1І) 
IсалеlfДОРНIІХ ДJliB, lіаСТУПlіlfХ за останнім кanеIJДВРІіIlМ Дllем звіТIІОГО (подаТКОВОГО) MiCJlUJJ ~ 
ура."ування ПДВ шляхом перера.,<уваШIЯ ІІа розрахУIІКОВIlП pa.~Y"OK OpCIJДOдiJB/II 
Н!! 33210812700005 УДК У Юlївськііі області м. Кисва. код ЗКПО 23571923, МФО 811018 
одержувач - БроваРСLlсе ВДІ<, ІСОД IслаСllфіlсації 13050200 - оренда землі». . 

1.5. ПУIІ1СТ 4.б.2 Договору оренди Вllкласти в наступ 11 ііі редакції: 
«4.б.2. зміНIІ розмірів земельного податку та ставок орендної плати. зміНIІ нормаТllВllоі 
грошової оцішси, піДВllщеШIЯ цін, тарифів, зміllИ коефіціснтів індексації. ВИЗllаченн, 
заIСОНОДDDСТВОМ. 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди BllкnacТlI в наСТУПIlШ редакції: 
«4.б.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цНМ ДOГOBOPO~I. С}'\І1 
заборгованості вважається подаТIСОВИМ боргом і стягусться З ІІарахуванням nelli. шо 
нараховусться на суму податкового боргу (з урахуваllНЯМ штрафних саJlкцій за ЇJ 

нвявності) із розрахуНІСУ 120 відсотків річних облікової ставки НаціОllального баш 
України, діlОЧОЇ на день виникиення такого податкового боргу або ІІа день його (ііОI1! 
чаСТІІні) погашення, залежно від того, яка з величин таких стаВОIС є більшо1О, за кожині 
календарний деиь прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4. наступного зміС1)· 

«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстраціі цьо" 
Договору та/або БУДЬ-ЯIС.1Х додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВllеНЬJl! 
Договору тощо надати відповідну копіlO органу державної податкової службll 1а місцСо' 
знаходження земельної діЛЯН1GI». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити IJОВИМ підпунктом 9.5.6 наступНО" 
змісту: 

сс9.S.б. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або буДЬ-JlIіІІ 
додаткових УГОД, Договорів про внесеllНЯ змін та доповнень до Договору тощо на,Д31 
відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем знаходжеllНЯ зеМeJ1ЬJl{ 
ділянки». 

-; 
2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧИНllості після підписання сторонами та "ого держОВJlf 

реєстрації та застосовується до правовідносин що ВИНИКЛІ·І з 01.10.2008 РОКУ. 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну peECTpaцilO та srrrp3f 
пов'язані з його деРЖ8ВНОIО реєстраціЄIО, покnвдmоться на Орендодавця. 

5. Інші умови договору оренди земельної діЛЯНКIІ від 22 жоВТНЯ 2004 ро(()' 
N!!04040070007б ЗВnllшаlОТЬСЯ без змін. 



3 
б. ЦеП Договір УКЛадено у трьох ПРllміРIIІІКа.~. що MalOTb однакову IОР"дIЧНУ 

СJlЛУ, ОДІІІІ ЗНКІІХ знахОДIІТЬСЯ в Ореllдодавця. ДРУГІІіі _ в Орендаря. третііі _ воргоні. ЯКІІіі 
провів Пого державну peCcтpauilO - 1(lІївськіП periOIlD11blliii філії ДержаВІІОГО піДПРlІсмства 
"ЦеJlТРУ державного земелыlгоо кадастру пр .. ДержаВІІОМУ комітсті УкраїIШ по земелlolШМ " ресурсам • 

Pel~Ri]IIT •• сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварсыаa міська рада І{IІЇВСЬкої області 
ІОРlfДllчна адреса: 

ідеllТ;IJікаЦinlШП І(ОД 26376375 
: 1<JlїВС обл., М. Броварн. вул. Гагаріна, 15 
в oco~i:.f.~:' ~~C/~n ~ZОРЛ ВnСlUlЬОВ"'1n 

.,,;. ; ~~~, -2 .. : 
p~ ':Є~:9'i:- ' "о.;. :~:. / LB.CnllOJICI\o/ 

,\::~~~{п\ \~:;\~., ,::, , "&1] \.1'" . \ .... \ Оо_. , ;\ ...•. ~: . 
\' '.. ----.-
'\. ''''. . 

·#е.: •• •• 

.. 
"=-

ОРЕНДАР 

СП ТОВ ((OCl�oba-Солстl))) 
ІОРIІДIІЧJlа адреса: 
м.І(иїв, 

вул.Ковпаlса,17 
в особі Кар.' 
~~~ 

.. . егіОНDЛьній філії Державного підприємства "Центру Договір зореЄСТРОВЦ.IJО у КИlвсдьКlП р ІУ KO~I'lтeтi України по земельним ресурсом" про 
У при ерЖОВIІОtf .. ~~ 0'-1'1 ~ державного земельного IСадостр ід "O!.L" ~ 2 ~ р. зп 

':9~1.Ле~СВDНОМ есст і земель ВЧlІнено запис в 

4It" .. ~ ~ ~ L2д 7~".J.Y .:",<~;;, ../'''' . ----- &~A9 '-, 
~
~/J/IЦ:~:"'!''v~~ Й:~~'і ~~~ 7 
.q • 1_. 'l\'l'~~"'\\- ' .';\),-:: ~'J' , •• ,,~\,:~('" • ",. ::о '~1 а(:' .~. ._.. .:. .. , 
.~ "'1.' ., ,,' t • f •• ") 't.: J 
~.c..'~." ,....... /.I;:'/~ 

:\ ~.,.Coio'. , .:.' , .~. '1' І .-2, '~ ".. """ .,. .;-. 
\\ ~t:' n~" __ .# .:' •• ~ ;.~ 

'!І..: .t .. " "11" ",,~ 
'~"#~'_;P ..... ~~ .. ~ .. 



Договор Х!!2 

"ро tJllecellll. :"11;11 do dozotJopy ope"dll зе.1ІІи""оl dіл.ІІІ," 

tJ;d 07 сер"". 2006 РОI9' J(g0406JJBOOJ44 

місто Бровари Київської області 

Десятого ГРУДІІЯ дві ТШ:Я-Іі ПОСІ.МОГО POIC)' 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварська міська рада KIIЇBCI.KOЇ області, IОР"ДlІчна особа за 
законодавством УКР~IІШ, IдеllтифікаціАIІИЯ код зп даним.. ЄДРПОУ 26376375, 
IОРIІ~Jlчна ~peca: I{швсы�аa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВІIКОНУIОЧОГО 
о?ов яз!си МІСЬКОГО голови .. - сеlсретаря ради Сапожка Ігоря 80СIIЛLОПII-IО, ЯІСІІЙ діє на 
П1ДСТDВІ CT.~2 ~aKOJ.~y Укра~ни «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджеllНЯ 
БроваРСЬКОI МІСЬІСОІ ради ВІД 24.07.2008 року Н!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: .. ~але приватне підприємство «Атлант-плюс», юридична адреса: 
ltI.Бровари, вул.ВOJшв-lнтернаціоналістів,2, ідентифікаціЙН}IЙ код 24892670, В особі 
власника підприсмства Мехед Аllатолія ПетРОВII-IО, який діє на підставі статуту, 
зареєстрованого державним ресстратором за Н! 1 332 105 0002 000030 3 dPY10)' cmopOIllI, 
уклали цей Договір про наступне: 

ДіЮЧJl добровільно і перебуваючи прп здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlОЧJ.J значення своїх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цивільного 
законодавство, що регулюють УlслоденJ.JЙ ними правочин (зокремо, з вимогами щодо 

недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварською міСЬКОIО 
радою від «30» вересня 2008 року Н! 883-46-05 нормативної грошової оціНК}1 земель 
міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року К!898-47-05 та 
керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної 
ділянки від 07 серпня 2006 року уклали цей Договір К! 2 ("адалі - дОlовір) про 
внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНIGI від 07 серпня 2006 року за 
Н2040633800344 (надалі - Договір орендІ') про таке: 

1. Внесm до Договору ореНДІІ наступні зміН}I: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки ІІа періО~ будіВIІ1IЦТВ~ 

згідно вит.ягу з технічної документації про норм.аПIВНУ грошову ОЦІНКУ земельнО1 
діляНIGI відділу земельннх ресурсів у місті Броварах ВІД 2~.10.2008 ~oкy Н2 04~3/13-3/1450 
становить 521 797 (п'ятсот двадцять одна тисяча СІМСОТ дев яносто СІМ) гривень 
ОО копійок. ..; 

Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНК}J 3 ДOТlI зда-ІЇ об'єкта в 
експлуатаціlО згідно витВfy з технічної документації про нормаПIВВУ грошову оцінку 
земельної ділянки відділу земельних pecypci~ у місті. Бро~арах від 2~.1 0.20~8 року 
Н204-3/13-3/1451 становить 1 252 314 (один МІЛьйон ДВІСТІ П ятдесят ДВІ ТJІСЯЧІ триста 
чотирнадцять) гривеllЬ ОО IсопіЙоК»). 

1 2 В . 3 Пункту З Договору оренди внести зміНIІ, замінивши цифру (<3)) •• ПІДпункт . ... 
на цифру «3.1.)) та викласти в наступній реД8КЦІІ:. . 
3 1 Ц Й Д . о строкОМ на 2 (ДВа) РОК.І, теРМІНОМ до 24.04.2010 року. ПІСЛА 

ес •• е ОГОВІР укладен .. 
• '00 Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення иого 

закІнчення строку ДlI цього 



· ПоложеllllЯ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ lІе lDCTOC()O\lOTI ' 
у разІ: . аСІ! 

- ВIІІ(ОРllстаlші земельної діЛЯНКllllе за цільовим ПРIІЗНULJеIllIЯМ; 
порушення термінів сплаТlt ореllДIІОЇ плати; 

- допущення погіршеllНЯ СТВIlУ земельної ділянкю). 

1.3. Пункт 3 Договору ореJfДИ доповнити НОВІІМ підпунктом 3,2 lІаСТУПIІОГО 
змісту: 

сс3.2. Строк передбачениі для будівництва об'скта містобудуваНIІЯ (введеllllЯ об'скту 
ексnлуатвціlО), встаlfовлений терміном до 24.04.20]0 РOJСУ, згідно рішсння ОIlКОШ1RtIОГ: 
І(омітету Броварсы�оіi міської роди від 05.] 2.2008 року N!!6] 6. 

1.4. ПУНІ(Т 4.1 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: 
«4.1. Орендна плата CTallOBllTL 5 % (ш)ять) відсотків ві;! нормаТIfIШОЇ r'РОШОRОЇ OllillKII 
земельної ділянки - 521 797,00 гривень - і Сlсладас 26089,85 ( дваДI1ЯТЬ шість Т"СЯtl 
вісімдесят дев»ять) гривень 85 копійок на рік - lіCl lJf!рі(}с) бус)Їflllllllll1fl"; 

Орендна плата становить 5 % (п»ять) відсотків від нормаТIІВНОЇ ГРОШОВОЇ оиіllКIІ 
земелыІїї діЛЯНI(И - 1 252 314 гривень - і складає 62 615,70 ( шістдесят дві т"сячі 
шістсот П»ятнвдцять) гривень 70 копійок на рік - 3 С)"n7ll 3Cll1lfu!pC>,lIC'lmllll 11""'1' 
дЄР:Ж'QВlІО;'1\О •• ,;С;;' про nршіняmmл (І Є1\Сll"УСIl11С1ЦЇIO 3С1";IІЧl!IІU"'() б)'дїСIIIIIlIІШIСІ об 'с:"'''у; . 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНІІТИ tlОВИМ піДПУНК1'ОМ 4,],], ШІСТУПІІОІ'О 
змісту: 

«4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі переВllщеllНЯ 
строку, встановленого ДJIJI будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту D 

експлуатаціІО), визначеного у п.3.2. цього Договору. 

J .6. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 наступного 
змісту: 
«4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.I.l 'JдіЙСIІІОЄТЬСЯ 
ПОЧИНВlочи з місяця. наступного за місяцем закінчення СТРОІСУ, встановлеllОГ(.1 ДЛЯ 
будівництва об'єкта містобудування (введення об'скту в еlссплуатаціlО), 8113liаіІСllОГО у 
п.3.1 цього Договору». 

1.7. ЛУНl(Т 4.3 Договору оренди виклаСТIІ У наступній редarщії: 
«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (ТРІІД~ЯТІІ) 
кanендарних днів, наступних за останнім кanендарним днем звітного (подаТIСОВОГО) М1СЯUЯ 
без урахування пдв шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ОрендоДnВUЯ 
N!! 33210812700005 УДК У Київській області м. І<исва, код ЗКПО 23571923. МФО 821018, 
одержувач - Броварськё'ВДК, код кnасифікації 13050200 - оренда землі» . 

.; 
1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИКnDСТИ в наСТУПllій редакції: .. 

«4.5.2. зr.Ііни розмірів земелС'ного податку та ставок ореНДІIОЇ плати, зміни нормаТIІВНОI 
грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індеlссації, ВlІ3l1ачеНII:< 
законодавством. " 

У В}JПодку відмови Орендаря зміНl'ІТИ орендну плату па умовв.х, ВІІ31i3іlеНІІ 
п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньоМУ 
порядку.» 

1.9. ПУНl(Т 4.5.4 Договору оренди ВИlcnаС1'И в наСТУl1ній редакції: 
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((4.S.4. У разі IlевнссеllНJI opelfllllo" . .... І плаТIІ У СТРОКІІ. ВІ13110ЧСІІІ UIIM Договором сум о 
зооорговаllОСТI вважається подаТКОВll1\І боргом і СТЯГУСТЬСЯ з IІОРn'~УUОIIІІЯМ пе;lі. ЩО 
lІоро."(ОВУСТЬСJl ІІа СУМУ податково б . .. . • го оргу (з УРО:-СУВОННЯІ\І UlТРОфllllХ COIIKUlii 10 ІХ 
HDJlBI.~OCTI) .ІЗ р?зраХУIІКУ 120 відСОТКів рі'IIІІIХ облікової СТОВКІІ н:щіош111ыlгоo банко 
УкраШ~I. ДІІОЧОJ на дснь ВllШIКllеllllЯ такого податкового боргу обо Шl деllЬ ііого (ііого 
чаСТlllfJ) погаwеШfJl. залежно від того. яка з ВСЛIt'l11ll ТОКИХ ставок с біЛЬШОIО. зо КОЖНІІіі 
кanендаРШlfi дснь ПРОСТРО'ІСНІІJI У Пого сплаті». 

1.10. ПУІІКТ 6.~. Договору оренди ВПКnОСТJ.I в IIOCТYnlliii рсдакції: 
«6.4. Орендар зобов JlзаlllfЙ в п'ЯТlfдеПllllіі тсрмін після дсржавної рсестрації цього 
Договору та/або будь-яких додатковшс УГОД. Договорів про внесеНІІЯ зміll то ДОПОВНСIlЬ 
до Договору тощо надаТIІ відповідну копіlО органу державної податкової службll за 
Micuel\f Зfll1Xодження земельної діЛJlНКJШ. 

. 1.11. ПУНКТ 9 Договору opellJlJ.l ДОПОВНlIТIІ ІІОВІІІ\І підпунктом 9.4.6 наСТУПIІОI"О 
ЗМІСТУ: 

«9.4.6. в п'JlтндеННlfЙ терміп після держаВIІОЇ реєстрації 111,ОГО Договору то/обо будь
ЯКJІХ до~аТКО~IfХ угод,. Договорів про внесення зміll та ДОПОВIІСНl, до Дuговору ТОЩО 
надаТIІ ВІДповІДНУ КОПIlО органу держаВIІОЇ податкової слvжбн за місцем ll1аХОДіl(еШIЯ 
земельної діЛJlНКЮ). . 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВІІІІТП НОВІ ІМ підпунктом 12.3.3. 
наступного змісту: 

«12.3.3. ініціативою однієї із СторіІІ В ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку У внпадках. 
передбачених ЗВІ(ОНОМ та цим Договором». 

1.13. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ викласти в такій редакції: 
«12.4. РозірваННJI Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в 
односторонньому порядку допускається в наСТУПНJlХ внпадках: 

- невиконання Орендарем вимог п.4, п. 6.3. та п.9.4 цього Договору; 
- в разі закінчення строку дії дозволу на будівннцтво об'єкту містобудування. 

якщо Орендар за цей час не приступить до виконаllНЯ будівеЛЬНIІХ робіт; 

в разі закінчення строку, встановленого длJl будівниuтва об'єкта 
містобудування (введення об'єкту в експлуатаціlO). визначеного у П.3.2 цього Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підnнсання СТОРОllами та ЙОГО державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин шо вин 11 кл 11 З 01.10.2008 року. 

4. ОБОВ'Я10К щодо-:Ьодання цього Договору на державну реєстрацію та витраТJI. 
пов'язані з його держаВНОlо)~еєстраціЄIО, покладwотьCJI на Орендодавця. 

5. Інші умов .. договору оренди земельної ділянки від 07 сеРПНJI 2006 року за 
N!!0406З3800З44 залишаlOТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох ПРlІмірника~. що мають OДHal(O~y IОРIІДИ"lН~ 
Clll1Y, один З яких знаходиться в Орендодавuя:. др~r:.иll - ~ ОреIfД?~Я, ТРС::ln - в оргаНІ, 
який провів його державну реєстраціlО - КювськІИ ~егlOНanьнІИ фlЛlІ Держав~ог~ 
підприємства "Центру державиого земельного кадастру ПрlІ Державному Kor.IITeTl 
Уlсраїни по земельним ресурсам". 
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Договор N!1 

"ро ВllесеllllЛ ~"ill до дОіОВОР)' opelldll ]t!JШ!JI"ІІоr ділЛIІІ~ІІ 

від 27 6еРI!"JІІЛ 2006 РО")' .NJJ0406JJ800J27 

місто БроваР.1 Київської області 

Десятого ГРУДІІЯ дві Тllсячі ПОСЬІ\ІОГО pOIC)' 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварськ.а місы�аa рада Київської області. IОРИДИЧllа особа за 
законодавством УкраШIІ. щеНТИфll(аціfiниfi код за даJШМIІ ЄДРПОУ 26376375. 
10РIJ~lfчна ~peca: Кllївська обл .• м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВIІКОНYlОЧОГО 
обов ЯЗКlі МІСЬІ(ОГО ГОЛОВlf - секретаря ради СаПО)Кlса Ігоря 8аСIІЛLОВII&lа, який діє ІІа 
підставі CT.~2 ~aKOI.~Y Укра'~IІИ «Про місцеве самоврядування в УI(раїні». розпорядження 
БроваРСЬКОI МІСЬК01 ради ВІД 24.07.2008 РОІ(У Н!!128 3 одного боку. та 

ОРЕНДАР: Приватне підприємство «Бест». roридична адреса: м.Бровари. 
вул.Красовського,19-а, ідеНТllфікаціfiНIІЙ код 25293807, в особі ДІІ ректора РС311ікп 
Вїlcтopa ВОЛОДІІ~ІІІРОВІІ&ІП, який діс на підставі статуту, зареєстрованого ВllконаВЧIІМ 
комітетом Броварської міської ради за Н!! 1918 від 03.06.2002 РОІ(У 3 другоТ cmopOllll, 
уклали цей Договір про наступне: 

ДіlOЧИ добровільно і перебуваlОЧН при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlOЧИ значення своїх дin. попередньо ознайомлені 3 приписами ЩlвіЛЬJlОГО 
законодавствв, що регулlOlОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВllМОГами ЩОДО 

недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬК010 MiCLKOIO 
радОIО від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оціНlG1 земель 
міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року N!!898-47-0S та 
керYlОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної 
ділянки від 27 березня 2006 РОІ(У уклали цей Договір Н!! 1 (иада,,; - Догов;р) про 
внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 27 березня 2006 року за 
Н!!040633800127 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміНІІ: 

1.1. Лункт 2.3 Договору оренди ВИlсласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 110 періО~ будіВIІІIЦТВ~. 

згідно витягу З технічної документації про нормаТIІВНУ грошову ОЦІНКУ земелЬН01 
ділянЮі відділу земельних ресурсів у місті Броварах від 17.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/1273 
C'l'aIIОВllТЬ 14 428 (чотир~ ТИСЯЧ ЧОТИРllста ~B~Ь вісім) гривень ОО к.опіЙ~К. 

Нормативна грошова оціl{J(~ з~мельнО1 Д1~нки з даТl1 здаЧІ об ЄКТ~ в 
експлуатаціlО згідно ВИ'Рjry з теХНІЧНОI ДOкrMeH~lI. про нормаПl~НУ грошову оцІНКУ 
земельної ділянки відділу земельних реСУРСІВ .у Ml~ Броварах ВІД 17.} 0.2008 року 
.N'!!04-З/13-З/1274 становить 72 lЗ9 (сімдесят ДВІ Т}IСЯЧl СТО ТР}ІДЦЯТЬ дев ять) гривень 
ОО копійок». 

1 2 В . З ЛVlfКТУ З Договору ореІІДИ внести зміНII. заміНlіВШJ.l Ц}lфру «З)) •• ШДПУНlСТ. J • • .. 'оо 
на цифру «З.l.)) та виклаСПI в наСТУПНІИ peД~ЦIl: . . , 
з 1 Ц й д. строком на 5 (п ять) РОКІВ, TepltJJHOM до _3.02.2011 року. 

Л« ." е . ОГОВІР укладено 1"1' цього Договору ОРЕНДАР має переважне право 
lСЛJI заКІнчення строку Д 



N N строк У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlшеll не піЗllіше ніж 1і1 ЗО ПОІІОВЛСІІІІЯ ого 110 ІІОВІІ • . 
• до З"І'І'ІІЧСІІІІЯ строку дії ЦЬОГО Договору ПlIСЬМОВО ПОВ1ДОМlІl1. 

калеllдаРllllХ ДІІІВ ... . 
ОРЕНДОДАВЦЯ про Ilaftlip ПРОДОВЖІІТІІ Лого ДІІО. 

ЛоложеllllЯ ЦЬОГО Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТLСIІ 
у разі: • 
_ ВllКОРllСТDlші земельної діJUl11К11 не за ЦІЛЬОВІІМ ПРIІЗllачеШIЯМ; 
_ поруwеШIЯ тepMilliB сплаТl1 орендної п~а-,:ІІ; 

допущеНIІЯ погірwеlШЯ CTallY земельно І ДIЛЯIIКJi). 

1.3. ЛУІІКТ 3 Договору ореllдll ДОПОВНІІТІІ ІІОВІІМ піДПУІІКТОМ 3.2 наСТУПIІОго 
3А.істу: 
«3.2. Строк передбачеШIЛ для будіВlІицтва об'скта містобуду~аllllЯ .(ввеДСIІНЯ об'СI\ТУ R 

експлуатuціIО), встuновлеШIА TepMillOM до 01.12.2009 року, ЗГІДІІО рШIСIІШ' ВІІКОШIll&JОГО 
комітету Броварсы�оїї міської paдll від 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4. ЛУIIJСТ 4.1 дОГОВОРУ ореllДIІ вшcnасти в иаСТУПllifi реда.щії: 
«4.1. ОреНДllа плата становить 5 % (п'ять) відсотків від нормаТIІВIІОЇ грошової оціllК" 
земельної діЛЯНКIІ - 14428,00 ГPIIBellb - і складас 721,40 (сімсот двадцять одна) ГРІІ81111 
40 копіЛОI( ІІа рік - ІІа "єріод будіаlllщmай; 

ОРСl1дllа плата становить 5 % (п'ять) відсотків від нормаТIІВНОЇ грошової оціlllШ 
земельної ділянки - 72 139 гривеJlЬ - і складає 3606,95 (три тисячі шістсот шість) 
ГРllвень 95 копіЛок на рік - з дати зоmаєрдЗlСЄ1111Jl Акту деРЗlсааІІОї КО.1І;с;і IJРО 
nРIl1Їllлmmл а еКСІ'lЛуаmаціl0 зокі1lЧЄ1l0Z0 будіВlІuцтаа об 'скту; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНИТИ НОВІІМ підпунктом 4.1.1. наСТУПIІОГО 
змісту: 

(с4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі переВllщеШl1І 
строку, встановленого для будівництва об'єкта містобудування (введення об'єlC1)' в 
експлуатаціlO), визначеного у п.3.2. цього Договору. 

1.6. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТИ новим підпунктом 4.1.2 наСТУПIІОГО 
змісту: 

«4.1.2. Сплата орендної плаПI у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіЛСНIОСТLСI 
ПОЧllНаlОЧИ з місяця, наступного за місяцем закінчення строку, встаllовленого ДІІІ 
будіВНlщтва об'єкта містобудуввнНJI (введення об'ЄIСТУ в експлуатаціlO), визначеного У 
П.3.1 цього Договору». 

1.7. Пункт 4.3 Договору оренди Вlікласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна nлат~. вноситься рівними частками щомісячно протягом зо (ТРІІДЦJIТІІ) 
lашендаРНl1Х днів, наступ,!іИХ за останнім календарним днем звітного (податкового) місяцн 
без урахування ПДВ Utляxом перерахУВВІІНЯ на розрахУН1(овий рахунок OpeкдoДllBЦН 
Ни 33210812700005 УДК у ~ївськіЛ області м. КИЄВD, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварсь"е ВДК, код Іcnасифікації 13050200 - оренда землі». 

1.8: Пункт ~.~.2 Договору opellДll ВlІкласти в наступній редаlщїі: _ 
«4.5.2. З~IНИ. рОзt.IІР!В земельноГ? подаТI'У та стаВОІ' орендної плати, зміни нормаТІІв"ОI 
ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, ПlдвищеНIІЯ ЦІН, таРllфів, зміl1И І(оефіцієнтів індексаціі ВIІ3t1ачеllll~ 
законодавством. ' 

У ВIІПадку відмови Орендаря зміllИТИ орендну плату ІІа умова.'(, визНВ'lеИJIt 
п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в OДHOCTOPOHHЬO~IY 
порядку.» 



1.9. П~lІІrr 4.5.4 Договору opellAl1 BllкnacТlI в наСТУПllіп редакції: 
«4.5.4. У РОЗІ. IfСВllссеllllЯ ОРСlfдlІОЇ ПлаТIІ у СТРОКІІ, ВIІ:шачеllі цим Договором, сума 
заборговаllОСТI вважається подаТКОВllМ боргом і стягується з нарахуванням nCfli, щО 
ІІDРDXОВУ~СЯ ІІа суму податк?вого боргу (з урахуваНIfЯМ wтрафllllХ СВllкціп ЗD ЇХ 
IIОЯВI.!ОСТI) .13 Р~ЗРDXушсу 120 ВІдсотків ріЧІІІІХ облікової стаВКIІ Національного башса 
Ylcpallf!J, ДІІОЧОІ ІІа деllЬ ВІШІІ~НСІІІІЯ такого податкового боргу або на день Аого (Пого 
чаСТ1111І) погашення, залежно ВІД того, яка з веЛIІЧl1ІІ таКІІХ ставок є біЛЬШОIО, за КОЖflllfi 
кonеllДВРНIІЙ день прострочеllllЯ у Пого сплаті)). 

1.10. Пушст 6.4. Договору ореllДIІ ВІІклаСТIІ в наСТУПllіп редакції: 
(с6.4. Орендар зобов'язаrтR В п'ЯТllдешшА терміІІ після держаВIІОЇ реестрації цього 
Договору та/або БУДЬ-ЯIШХ додаткових УГОД. Договорів про внесення змін та доповнеllЬ 
до Договору ТОЩО НВдаТIІ відповідну KonilO органу держаВIІОЇ податкової службll за 
місцем знаходження земельної діЛЯIІІСJ.J)). 

1.11. Пушст 9 Договору орендн ДОПОВІІИТІІ НОВІІМ підпунктом 9.4.6 наступного 
зr.lісту: 

«9.4.6. В п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації цього Договору та/або будь
ЯКlIХ додвткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо 
Ilвдати відповідну копіJO органу державної податкової служби за місцем знаходження 
земельної діляItкИ)). 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТlI новим підпунJCТОМ 12.3.4. 
нвступного змісту: 

(сI2.3.4. ініціатнвоJO однієї із Сторін в односторонньому порядку у випадках, 
передбачених '3ВIСОНОМ та UIIM Договором)). 

1.13. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ BllкnacTII в такій редакції: 
«12.4. Розірвання ДОІ"ОВОРУ оренди '3емлі '3а ініціативою Орендодавця в 
односторонньому ПОРЯДІСУ допускаеться в lІаСТУПlllrХ випадках: 

- невиконання Орендарем ВІІМОГ п.4, п. б.3, та П.9.4 цього Договору; 
- в разі закінчення строку дії дозволу на будіВНIr~ТВО об'єкту. містобудування, 

якщо Орендар за цей час не приступить до ВJ.lконання БУДІВельних pO~IT; І 
- В разі закінчення строку. встановленого для БУДIВНlщтва об єкта 

містобудування (введення об'ЄIСТУ в ексnлуатаціto), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після піДПlІСDlIНЯ сторонам.1 тв ЙОГО державної 
реєстрації та застосовуrtься до правовідносин що ВІІНИКЛІІ :І 01.10.2008 рОКУ. 

~ . 
4. ОБОВ'ЯЗОІС щодо' подаJlНЯ цього Договору ІІа державну peЄCTpBЦtIO та витрати, 

пов'язані '3 його державноlO ресстрацісlO, покладаlOТЬСЯ на Орендодавця. 

5. Інші умови договору ореНДІІ земельної ділянки від 27 березня 200б року за 
Н2040633800127 зanишаJОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено У трьох примірниках. що омаlOТЬ OДHaкo~~ IОРlІдичнr 
в Орендодавця, другий - в рендаря, третl.l - в оргаН1, 

силу, один '3 яких знаходиться . І< •. ській регіональній філії Державного 
який провів його державну реЄСТРВЦ110 - ІОв 
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піДПРIІСМСТВО "ЦеJlТРУ державного земельного кодастру ПрlІ Державному КОМітет, 
УкраїIІJl по земельним ресурсам". 

РеквіЗllТl1 сторіІІ 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

БРООnРС6"n .ІІ/с""а рада КllТОС6КОЇ 06лості 
IОРIIдIlЧIIО одресо: 
ідеllТllфіlсоціііlшіі код 26376375 
1(lІів со обл., 

М. Б Bpll, вул. ГогоріІlа, 15 
031СКІІlzорл ВIІСIIЛЬООll'"1 

_-.;::~~~~_ І I.B.CIIII03ICKol 
" 

\ , 

!І" ;, ; 
.. . ,--: . -. ,,; .... , 
~ # ~ • 

.~" "" , .. , 
........ ..-.---' ::. .': t:.,.' , 

" 
., оо.- оо· 

.. 

ОРЕНДАР 

ПП «Вест» 
IОРJЩIIЧIІВ адреса: 
ідеllтифікоційtlllЙ код 25293807 
КlІївська обл., 

м.БрооаРIi, вул.l(раС08СЬКОГО,19-А 
8 oco~i ,~еЗIІ;/(1І Ві/(тОРIІ BII.1(1)/L""P(}(lII'1II 

",: '.~,#A /,"'< _( ... !2f.. ~~..;,:a..~;......; ____ ' ____ ІВ.В.Рез,,;'" 
: ...... і J ,. • 
І , 
,,\~;. .'~ МП; ,.,' ~, 

tnPII N •• "nc!i neo.a'I", :. 
• 
~'''' .. оо, \' 

.. :-: • " J , .... : .-::. ..... - ,. "'--- _.-* 

Д • ---
"11iOi'i:r оroВIР зареЄстрОвано у КнівськіЯ регіонanьніЯ філії Державного підпр"ЄАІС11ІІ 

,.f.:,~::";і=!1J.~~ржавного зеМeJ!I-JіОГО кодастру ПР'і Державному комітеті Укра',·н., по 'JемелЬІІ"М 

~
~-:;;}1":~wjjJ}J!;~';їJ реестрі земель вчинено запис від ,};! /І' 11 а 2~ 

'~ "/. КIШ.;~tJ "" :, .~ 
І ~ f;, ;/11r!,ig~ll~ .Р,·:· ;" 'ч 
'~'i""" ir~~4' СІ ,. .... ..' 

,~~1i~' '~c~~~ ;.:;' ~i'~' ~1 BIICIOPII Оле/(СІІІІІ)Р BnCII:'''nnll'' 
-''''''''-('1 "~" ~ • .I ... ;:.~ ::.:.. ..... ;'.: .', :.; 

~ -)'". •• .. r· ,.r·' . ",.--7 
~~-., ,., ~~ 
~:_-:-~ 



Договір К!!2 

"ро ВІІІ!сеllllЛ ~"i" до договору оре",)" Jе..Ш!Jl""оl ділл",~" 
від 29.6ep1!JIIR 2006 ро",. М0406ЗЗВООІ44 

МІСТО БроваРІ! Київської області 

04 грУДllН дві ТIIСН'lі ВОСЬІ\ІОГО РО'СУ 

OPEHДOДA8E.~Ь: . Бровар~ька міська рада К"ївської області, IОРllДJlЧllа особа за 
заКОIIОДDDС!.ВОМ УкраШІІ, IдеllТllфlкаціЙIІИЯ код за даШIМl1 ЄДРПОУ 26376375, IОРIІДIІЧllа 
~peca: КlіІвська обл., М. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНУІОЧОГО оБОВ'ЯЗlСІ1 
МІСЬКОГО ГОЛ.?ВІІ - секр~тnря радll СаllОіКIСО Ігорн 8аСIIЛЬОВII'IО, як"п діє 110 підставі ст.42 
3al'OIIY УкраlНIІ ссПро Мlсцсве самоврядуваШIЯ в Україllі». з одного БОI'У, та 

ОРЕНДАР: Мnnе піДПРIІЄМСТВО ссАпісО), lорllд .. tlllа адреса: м.БроваРIІ, 
вул.Гагаріllа,23-а, ідеllТIlФіl,аціПниЯ код 13705742 в особі генерnлыІгоo ДІІ ректора 
АгпБСlсовоі ЄВГСllіі СсргіїВIІІI, яка діє на підставі статуту, зареєстрованого ВI!КОШІвtlllМ 
комітетом Броварської міської радІ! від 10.09.1997 року за N!! 1858. дnnі -"ОРЕНДАР'" J 

дРУ10і· сmОРОlІІl, УКЛnЛlІ цеП Договір про наступне: 
ДіlОЧIІ добровілыІо і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧIІ 

ЗllачеШIЯ своїх діП, попереДIІЬО ознаЯомлені з ПРИПllсаМIІ цивільного законодавства. що 
реГУЛIОIОТЬ укладеШIП 11І11\111 праВОЧІІІІ (зокрема, з ВlІмогами щодо недjйсності правочину), 
відповідно до затверджеllОЇ рішенням Броварської місы�оїї ради від «30» вересня 2008 року 
Н!!88З-46-05 нормаТIІВНОЇ грошової оцінки земель міста БроваРІІ, та рішеНIІЯ Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУIOЧIІСЬ положеШIЯМ.1 пунктів 4.5.2. 
4.5.З та 9.1.З Договору ореllДIl земельної ділянки від 29 березня 2006 року уклали цей 
Договір Н!! 2 (1І0далі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНКl1 
від 29 березня 2006 року за р.Н!! 0406З3800144 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

1. ВнеСТl1 до Договору оренди настуПІІі зміНІI: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. НормаПlвна грошова оцінка земельної діЛЯНlG1 згідно довіДК.1 відділу земельних 
ресурсів у місті Бровара.,< КІІЇВСЬКОЇ області від 24.10.2008 рОIСУ Н!! 04-3/13-3/1474 становить: 
- 21 81 З (дBaдцJIТЬ одна Тllсяча вісімсот тринадцять) гривень оо копinок. 

1.2. Пункт з. Договору ореНДІІ Вllкласти в наступній редакції: 
ееЗ. Цей Договір укладеtlО терміном до 31.12.2008 року. ПісЛJI закінчення строку дії цьoг~ 
Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення й~го на Н~В.ІЙ СТРОІ'. У ЦЬ~~IY разІ 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних ДIi1~ до заКlнчеtlНЯ cтpo~ ДІІ цього 
Договору письмово повіДОМIІТIІ ОРЕНДОДАВЦЯ про HOМIP продовжити його ДІІО. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyrоться у 

разі: .; . 
- ВИI,ористанні земелыІїї діляНl'И Ilе за Ц1льовим призначеНIІЯМ; 

- порушення терміllів СПnQТl1 орендної п~а:и; 
- допущення погіршення стану земелЬНОI ДIЛЯIIКИ». 

1.3. П ІІКТ 4. І Договору оренди викласти в нас:уп~іn редакції:.. •.. 
4 І О У ОВІІТЬ 5 % (п'ять) відсотКІВ ВІД нормаТПВНОI грошово І ОЦІНКИ 

ес •• рендна плата стап '. 
земелы�оїї діЛЯIlКIl - 21 813,00 ГРlІвеllЬ 1 складає.. . 
- 1 090,65 (одна тltсяча дев'ЯIІОСТО) гривеllЬ 65 I'ОПlЙОК ІІа рll'. 

1.4. ПУШСТ 4.3 ДОГОВОРУ ореllДl1 ВІІКЛВСТИ У наСТУПlI~n редакції: 
Рівними частками ЩОМIСЯЧIlО протягом зо (ТРІІДЦЯПІ) е(4.3 ОреНДllа плата ВНОСІІТЬСЯ • ( )' б 

• • • етаНllім калеllДВРНllМ днем ЗВІТІІОГО ПОДВТl,ового МІСЯЦЯ ез 
калеllдарних ДНІВ, наСТУПШIХ за о 



ура.'(УВОІIIIЯ пдв ШJUlXОМ перера.'(УОOlIНЯ 110 розра.'(унковий pa.~YHOK ОРСIІДО.1авIЬ 
Н!! 33210812700005 УДК у КlIЇBCLI(in області М. КИЄВо. код ЗКПО 23S7~ 923. МФО 821018 
одержува'l - Броварське ВДІ(, код класифікації 13050200 - оренда земЛІ». 

1.5. ПУІІІ(']' 4.5.2 Договору opellAIl Вllкласти в наступній рсдакції: 
сс4.5.2. зміШI розмірів земслы�огоo податку та ставок opeHAIIOЇ плат .... зміІІІ! НОрмаПl81!0і 
грошової оціНI(II, піДВllщеНIІЯ цін, тарифів. зміни коефіцісllтів індексації. RII1I1aIICIIII\' 
заl(Оliодавством. 

У ВІІПQДКУ відмови Ореllдаря зміllllТIІ ореllДНУ плату на умовах. ВIIЗШ11IСflJl~ IJ 4, 
Договору. Орендодавець мас право розірвати цей Договір в OAHOCTOPOlIlIbOMY поряд"),,, . 

1.6. Пункт 4.5.4 дОГОВОРУ ореНДІІ Вllкласти в наСТУПllій редаlщії: 
сс4.5.4. У розі невнесеllltя opeHAIIOЇ плати у СТРОІШ, ВlІзначеllі ЦlIМ Договором. С\\l1 
заБОРГОВВltості вважасться податковим боргом і стягусться З нарахуванням ПСllі.· ШО 
ІІараховується на суму подаТl(ОВОГО боргу (з урахуванням штраф 11 ИХ санкцій 111 і, 
наявності) із розрахУНl(У 120 відсотків річних облікової ставки І-Іаніонnльного 61111n 

YI(paїIIli, діючої на день ВlІникнення такого податкового боргу або ІІа день його (його 
чаСТІІні) погашеltJfЯ. залежно від того. ЯI(а з величин таких ставок с біЛl,ШОJO. за "ОЖІIQЙ 
календарниR день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІ І ВllклаСТIІ в наступній редаJщії: 

сс6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний терміІІ після державної реестрації иього 
Договору та/або будь-яких додаткових угод. Договорів про внесення змі .. та ДОПОВllеньзо 1 

Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за місиСIІ 

Зllnxодження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповниm НОВІ'ІМ підпунктом 9.4.6 наступноro 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУДЬ-ІIІ'П1 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо иlLQll1l 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходжеllНЯ земельнti 
ділянки». 

1.9. ПУНl(']' 12.3 Договору оренди ДОПОВНИПІ новим підпушстом 12.3.4. наступно" 
змісту: «12.3.4 ініціативою однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОрЯДКУ У ВllПадкa.t 
передбачених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання ДOГOBOP~ оренди землі за ініціативою Орендодавця ~ OДHOC~OPOIllIЬO~ 
порядку допускається у РОЗІ невиконання Орендарем вимог ПУНlсту 4. ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9, І 
даного Договору)). " 

2. Цей Договір піДЛягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір наб'lрає ЧИІІІІості після підписання CТOPOIIOМII та його держaвnoil 
реєстрації та застосовується до правовідносин що ВИНИКЛИ з 01.10.2008 РОКУ. 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраціІО та BIrrpa1!L 
пов'язані з його держаВНОIО реєстраціЄIО, покладаються на Орендодавця. 

.)' 31 
s. Інші умови договору оренди земельної ділянки від 29 березня 2006 роК 

N2040б33800144 залишВlОТЬСЯ без змін. 

6. ЦеП Договір укладеllО у трьох примірниках. що маІОТЬ однакову ІОРIIДIIIJ:r c;~ 
ОД .. ІН. з ЯКІІХ знахОДИТЬСЯ в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - D ~pJ1l І Iс1 
ПРОВІВ його державну реєстраціlО - КtIЇBCbldn регіоналыlйй філії Державного ПlдпрllО 



3 "ЦС1ІТРУ держаВI.ОГО земелыІгоо Кадастру ПРІІ Дсржавному комітеті Украї1ІІ1 по зсмenыІІмM ресурсам". 

PCI~Bi]IIТJI сторіІІ 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

БРОllnрс",tn А'/С""а рада КІІЇВСькоТ області 
IОРIІДllЧliа адреса: 

іде1lТlIФ.і~аціііШlfi КОД 26176175 
: Кllівсь1в обл., м. Бровари, вул. Гагаріна. r 5 
в особі І!д 3/f.Кl!/!..~РЛ ВаС'IЛЬОВІІ'1І1 

. ,-;" і ". 
/"'- ""1 , "), о . 

~ , ... 11 , 
__ H~~~~i_'" -lJ.В.СаllО3IСКОІ 

[; І' .' 'и' , )~) ':'. :\ . п ."., ~ . 
, •• ~, 1.$ /~ ; •• :', 
" .. ." І' -І, ., ' .. ' ""ї 

• .., ./';-~ 'і --. -_. ,....-

ОРЕНДАР 

І"І'ІЛІ! "і()"Рllс,"СІІІВО "Лліса" 
10Рllдll'lIlВ адреса: 
ідеIlТщ~ікаціn.шn код /1705742 
м.БРОВВРIІ. вул.Гагвріна.2З-а 
в особі A~1I6eHOBoi Євгl!lІ/і СергіїВІІІ' 

----~~~~~-- Іє. c.~lгa6eKOBa І 

:,:.1 оо ій егіональніR філії Державного підприємства "Центру 
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Договор Ng1 
П"о внесеннв змlн до дого ,. вору оренди земельно;' ділянки від 14 травня 

2004 року NS542 
Місто БроваРlr Київської області 

13 nrrстопада дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КlІЇВСЬКОЇ області rОРИДlrчиа особа за 
ЗВКОllодав~:mом України, ідентифікаційний код '30 ДВНf.rми ЄДРПОУ 26376375, rОРИДИЧIІа 
адреса: Кшвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна. 15, в особі Вf.rконyrочого обов'нзки міського 
ronoBlf - секр~ря ради Сanожка Ігоря Васильовича, який діс 118 підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
УкраїНl1 «Про МІсцеве самоврядування в Україні», '3 одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО BiДnOBiдanЬHicтro фірма ссУкрнафтарезерв» 
IОРllДllчна aдpe~a: 07400, м. Бровари, бульв. Незanежності, 6-в, кв.48, ідентифікаціАЮIЙ код 
31785883 ( СВІДОЦТВО про державну реєстрацію суб»вкта піДПРИDlницькоі діяльності, 
виданого ВИІСОНавчим комітетом Броварської міської ради від 15.02.2002 року Н!!2566) в особі 
директора Врублевського Олега ЦезаріАовича, дanі -"ОРЕНДАР", з другое сторони, уклали 
цеА Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміrочи 
значення своїх дій, попередньо ознаАомлені з приписами цивільного законодавствв, що 
регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радою від «30)) вересня 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та керytочись 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 14 травня 
2004 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди 
земельної ділянки від 14 травня 2004 року за р.Н!! 542 (надanі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні '3міни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnастf.1 в наступній редакції: 

(<2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу зеt.lельних 
ресурсів у місті Броварах від 07.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1785 становить : 

-1162292 ( один мільйон сто шістдесят дві тисячі двісті дев))яносто дві) гривні оо копійок. 

1.2.Пуикт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір укладе~о ~ТPOKOM на 5 (п))ять) років, терміном до 23.02.2011 р. Після 
закінчення строку дії цього ).Хоговору ОРЕНДАР має. п~реВ8)~е право поновлення йо~ на 
НОВlfЙ строк. У цьому разі O~.§HДAp ПОВlоІнен не ПIЗ.Нlше НІЖ за 30 календарних диш ~o 
ЗВКЇичеlПUl строку дії цього Договору письмово ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
ПРОДОВЖИти його діlO. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовytоться у разі: 

- використанні земельної діJIJlНКИ не за цільовим призначенням; 

- ПОрушення термінів сплати орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельної ділянки)). 



1.3.Пушст 4.2 Договору оре11дll вшcnаСТIІ в наступній редакції: 

«~.2. Ореlщна плата становить 7 % (сім) відсотків від нормаТIІВНОЇ грошової 011iIlKlll~Me. 
ДІЛЯІІІСІІ -І 162 292 грнвень _ і СlСЛanас: ·1t.111~ 

81 360.44 ( вісімдесят одна ТIІСJl'lа" ТРllста шістдесят) ГРIІІ~еIlЬ 44 копіЛl\ll 113 рік. 
1.4.ПУIl1СТ 4.4 Договору орендн Вlllcnасти у 1i3СТУПНЇЛ редакції: 

«4.4. Ореllдна плата ВІІОСІІТЬСЯ piBHIlr-ш 'lаСТКОМIІ щомісячно протягом ЗО (rpIIJI111 
I'MellnopllIIX ДІІів. IІОСТ}'ПlШ~ за ОСТОlІнім l(меllдаРШfМ nlICM звіТIІОГО (податкового) міСИl1Jl ~~ 
ура."<УВОIІІІЯ ПДВ шляхом переРn'~УВОIІIІЯ 110 розра.~УНl(ОВIІЛ рахушж ОРСIІ:IО.1аllI1И ~. 
33210812700005 УДК у КlІївськііі області М. КІІСВО. І(ОД ЗКПО 23~71923. МФО K~loi8 
одержуво'l - Броворсы�сc ВДК. код l(лаСllфіl(ОJJії 13050200 - оренда зеМЛІ». 

1.5.ПуНJСТ 4.6.2 Договор)' оренди Вllкласти в наступній редакції: 
«4.6.2. зміНІ! розмірів земеЛЬJlОГО податку та ставок ореНДJlОЇ ПЛОТІІ, зміни lIopMaTIIBH~ 
грошової оціНКlt, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцісrrтів індексації. ВIІ)tlаченИ\ 
законодавством. 

1.6.ПУНІСТ 4.6.4 Договору оренди ВlІlСЛасти в наступній редакції: 
«4.6.4. У разі невнесення орендної плати у строки. визначені UIIM Договором. CYIl1 

заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарв:~уваIlIiЯМ пені. IIID 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних саrrкцЇЛ за їх наЯВIfОCn) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВICIf Національного баНl(а України. JіЮЧОЇRJ 
день ВIІНllкнення такого податкового боргу або на день ЙОГО (Лого частині) погашеННІ 

залежно від того. яка з веЛIІЧИН таких ставок є більшою. за кожниЛ календарtшй ЗС~ 
прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6. Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4 наступного змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Дoгoвo~ 

тощо надати відповідну копію органу державної подаТl(ОВОЇ служби за місцем знахолжеНВJ 

земельної дimlнкИ». 

1.8.Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНИТlof новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь·
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо наза~ 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходжеllНЯ 1емеnыk, 
діЛЯНКlI». 

1.9. ПУНlСТ 12.3 ДoгO·BO~y opeHД~ ВИlcnасти в такій редакції: 

«12.3. Розірвання ДOГOBOP~ оренди землі за ініціативою ОреlIдодавця в OДIIOCTOPOIIHЬO~ 
порядку ДОПУСI(ається у разі tlеВИКОlJання Орендарем ВИМОГ пункту 4 та підпункту 9.4 jJIIIIOJtI 

Договору. 

2.Цеіі Договір підлягас державній реестрації. 

З.ЦеЙ Договір набирає чинності після підписання сторонами та nого дep~ 
реєстраціі та застосовується до правовідносин шо ВІIНИІCnИ 3 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'Я30К щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та Blnp3~ 
пов'язані з його державною реєстрацією, ПОIСЛ8ДаIОТЬСЯ на Орендодавця. 



'. IllІІІі уМОВl1 AoroBOPY ореНДІІ земельної діnянки в' без зміll. ІД 14 травня 2004 року за роН! S42 ЗOnllшаlОТЬСЯ 

6. ЦеП Доroвір yкnвдeHO в трьох ПРlІміРIIИках.. .. 
ЗlllІХОдllТЬСЯ в 0PCНД0дa8ЦR, ДРУГlіЯ _ в Оренда що alo:rь одиаКОВУ.IОРІIДIIЧНУ СІШУ, ОДІІН 3 JlКlIХ 
реєстРвціlО _ КиівськіА регіонanьніЯ фіnіі р:, тpenЯ - в .0Pl"DHI, якиЯ провів І\оro державну 
зсмcJlы�оro ICDДDcтpy ПР" Державному KOt.IЇTCТЇ уд p~a .. oro ПІдприємства «Центру державиоro 

кра",и ПО зс:мenьнltм ресурсам.» 

РсквD11Т11 сторіІІ 

ОРЕНДАР 

ТОВ фірма ссУкрнафтарезерв)) 

IОридичнв адреса: 

буnьв. Незалежності. 6-а. кв.48 

в особі Скопіна одимира Євгеновича 



Договор Х!!l 

"ро ОllесеllllЛ з.1Ііll до договору opelldll ]1!.і1lел"ІІоf діл.ІІ"" 

оід 19 сі,"1Л 2005 ро",' М04040070009З 
місто БроваРIІ КIІЇВСЬкої області 

Дссятого ГРУДІІІІ дві ТlIСП'IЇ DOeLl\lOro POICY 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварська міська рада КIІЇВСької області, IОРIІДIІЧllа особа за 
заКОJlодавством УКР?,lІІИ, IдеllтифікаціЙШln код за даШIМИ ЄДРПОУ 26376375, 
IOPlf~If'llla ~peca: I<IIIBCLI(a обл .• М. Бровари, вул. ГагаріІІа, 15, в особі ВШ(ОIlYlО'lОГО 
о?ов ЯЗ~ІІ MI~LI(oro голови .. - ceKpeTap~ paдll СППОЖІСП Ігорп 8ПСIIЛLОDII'IП. ЯКllfi діс ІІа 
ПІдстаВІ CT.~_ ~nKOI.~y Укра!ШI «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ вУкраїІІі)). розпоряджеllНЯ 
БроваРСЬКОl M1CL1(OI ради ВІД 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку. та 

ОРЕНДАР: TOBaplICTBO з обмежеИОIО відповідanыlстIоo фірма «Цеоліт)). 
IОРИДllчна адреса: м.Бровари, вул.Єсеиіиа,l/l, ідеllПIФікаціnlшА код 19417174. В особі 
генерального ДІІректора ЩОТlсіllа 8ПЛСІІТllllа 8iICТOPOBII'ln, якнА діє на підставі 
свідоцтва про держаВllУ реєстраціlО суб'єкта підприємницької діяльності, 
заресстрованого виконаВЧIiМ комітетом Броварської міської ради за N!!1389-IO від 
07.04.1997 року] другоl' сmОРОllи, уклали цей Договір про наступне: 

Діtoчи добровільно і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ясніА пам'яті. 
розуміJOЧИ значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами Цllвільного 
заl(онодавства, ЩО регулtotoть укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо 

недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬКОlО міСЬКОIО 
радоto від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель 
міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та 
керYlОЧИСЬ положеннями пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної 
діЛЯНКlо1 від 19 січня 2005 року уклали цеА Договір Н!! 1 (lІада"і - Договір) про внесення 
змін до Договору оренди земельної діЛЯНКl1 від 19 січня 2005 року 1а 

Н!!040400700093 (надалі - Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. ПУНlСТ 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки ІІа періо~ будіВIIIIЦТВ~ 

згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову ОЦІнку земелЬНОl 
дUшlПI відділу земельних ресурсів у місті Броварах 1U1ЇВСЬКОЇ області від 03.11.2008 року 
Н!! 04-3/13-3/1707 становить 9 837 (дев'ять тисяч вісімсот тридwrrь сім) rplolBeHL .. 
ОО копіЙОI(. -=-

Нормативна грош~ва оцінк.а з~мельної діЛ~НКІ'l з даТl1 зда'lі Об'ЄКТ~ в 
екеплуптпціlО згідно витJiгу з теХНIЧНОI ДOKy~eHTaЦl~ про нормаПlВНУ ~ошо~у OЦ1H~ 
земельної дinянПI відділу земельних реСурСІВ У МІСТІ Броварах КИШСЬКОІ облаСТІ 
від 03.11.2008 pOlcy N!!04-3/13-3/1708 станОВIоІТЬ 49 187 (сорок дев'ять тисяч сто 
вісімдесят сім) гривень ОО l(опіііОl(». 

1 2 В . 3 Пункту 3 Договору ореНДІІ внести зміни, заміНИВШIІ ЦlolфРУ «3» •• ПІдпункт. ... 
на цифру «3.1.» та ВИlсласти в наступній редаКЦIl:. . 
3 1 Ц "Д' о строком на 3 (ТР".) РОІ(И, теРМlfIОМ ДО 23.11.2009 року. ПІСЛJl « .. еn ОГОВІР укладен .. 

• Оо. Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлеННJl ного 
закІнчення строку Д11 цього 



есЗ.l. Цеп Договір УlcnадеlІО строком ІІа 3 (ТРIf) РОКJI, терміllОМ до 23.11.2009 Року. Пі 
'3аlсінчеlШЯ строку дії цього ДОГОВОРУ ОРЕНДАР має переваЖllе право ПОНОв.1СЩIIІ ~ t}~ 

• •• • ЗО Iloro 
ІІа IIОВllп строк. У цьому РОЗІ ОРЕНДАР ПОВlІнен ІІС ПІ'3l11ше шж '3а календар",,=<. 

• . • Д . ОРЕІ-ІДО .. 11118 до заlСlllчеllllЯ СТРОІСУ діі цього оговору ППСЬІ\ІОВО ПОВІДОМІІТІІ 4 дАВJ.1Я 
" "Ро Ш1МlР ПРОДОВЖІІТІІ пого ДПО . 
. ПоложеllllЯ цього ДОГОВОРУ про переваЖllе право ОРЕНДАРЯ не '3aCTocOBYIOТLc~ 

У РОЗІ: 

- вшсористаllні земельної ділЯIІКIІ не '3а цільовим призначеНIІЯМ; 

- порушеНІІЯ терміllів сплаТIf ореНДIІОЇ плаТІІ; 
- допущеllllЯ погіршення стаllУ земелыІїї діЛЯНКІІ». 

1.3. Пункт 3 Договору оренди ДОПОВШIТИ НОВІІМ піДПУIІІСТОМ 3.2 ІІаСТУПllllrо 
змісту: 
«3.2. CТPOIC передбачеНIІП ДЛЯ будіВlІІщтва об'саста містобудуваllНЯ (ввсдеНІІЯ oo'rl\'Т'I 8 

еlссплуатаціJO), встановлений TepMillOM до 23.11.2009 року, згідно рішеНIІЯ BIIKo"aBII~ro 
комітету Броварської міської радll від 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4. Пункт 4.2 Договору оренди ВИlсласти в наступній редаlсції: 
«4.2. Орендна плата стаНОВІІТЬ 1 О % (десять) відсотків від lІормаТIІВНОЇ грошової oиi"~1I 
земельної ділянки - 9 837,00 гривень - і складае 983,70 (дев'ятсот вісімдесят ТРІІ) 
грпвні 70 копіfiок на рік - ІІа 11ЄР;ОС) будівmщтва,' 

Орендна плата становить 1 О % (десять) віДСОТІсів від нормаТIІВНОЇ грошової ouill~1I 
земельної діляНКИ - 49 187 гривень - і складас 4918,70 (ЧОТИРI1 тисячі дев'ятсот 
вісімнадцять) гривень 70 копinок на рік - з дати заmверд:JlсеllllЛ Акт)' деРЖClGIІОI 
КОАlісіl"lРО nРll1Їllлmmя в е"сn"уйmЙЦ;10 зйкіllчеllого буд;В1І1щmвй об 'єкmу; 

1.5. Пункт 4.2 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.2.1. наСТУПIІОГО 
змісту: 

((4.2.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі переВllщеlllfl 
строку, встановленого ДЛЯ будівництва об'скта містобудування (введеllНЯ об'СkїУ в 
експлуатаціIО), визначеного у П.3.2. цього Договору. 

1.6. ПУНlСТ 4.2 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.2.2 наСТУПIІОГО 
змісту: 

«4.2.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.2.1 здіЙСНJOСТЬС1 
починаlOЧJl з місяця, наступного за місяцем заlсіllчеНlIЯ СТРОІСУ, встановлеНОГО;l.1І 
будівиицтва об'Єlста містобудування (введення об'єасту в експлуатаціlO), ВJlзна'lеного У 
п.3.1 цього Договору». 

1.7. Пункт 4.4 Дотовору оренди ВИJCЛасти у наСТУПllій редакції: 
«4.4. Орендна плата D1tОСIIТЬСЯ ріВНJ.IМИ чаСТІСIlМИ щомісячно протягом 30 (ТРlІдЦЯТІI) 
кanендаРНlіХ днів, наC'l'YП!'J.lХ за останнім календарним днем звітного (податкового) міCЯU' 
без урахування ПДВ шляхом перерахування на розрахУНІСОВИЙ рахунок ОреllДОдавUl 
N!! 33210812700005 УДК У Київській області м. КиЄВ&, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське ВДК, код JCЛасифікації 13050200 - оренда землі». 

1.8. ПУНlСТ 4.6.2 Договору оренди DJ.lкnасти в наСТУПllій редакції. • 
462 ' . • . 01 

« . . . Зr:!IНИ. РОЗМ1Р!В земельног? податку та CTaBOIC орендної плаТll, зміни нормаТIІВIІ 
ГРОШОВОІ ОЦ1НIСИ, ПІдвищення ЦІН, таРllфів, зміни Ісоефіціснтів індексаціі, В1І3Нllчеlll~ 
'3аIСОllодавсТDОМ. 
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6. ЦеП Договір укладеllО у трьох ПРllміРllІІках. що MalOTL однакову IОРIIДIIЧIIУ 
СІІЛУ, ОДШІ. З ЯКІІХ ЗІІD.'(ОДІІТLСЯ а Ореllдодавця, ДРУПln _ в Ореllдаря. третіn - в opralli, 
ЯКIIП ПРОВІВ Пого держаВIlУ pcccтpauilO - КlІївськіn регіоIlDлыlnn філії ДержаВІІОГО 
піДПРlІсмства "Центру державного зсмсльного кадастру ПрlІ ДержаВІІОМУ комітеті 
УкраїНІ. по земcnыIJмM ресурсам". 

РСІ(ВЇЗІІТІІ сторі .. 
ОРЕНДОДАВЕЦІ~ 

Брооарсь"а ""/сы(a рада к"і'осы(й'· області 
ІОРllдllчна адреса: 

іДСIJТllфікацinНllіі код 26376375 
І(ІІївська обл., 

М. БроваРІ. УЛ. Гагаріпа, 15 
. Сп" ІСІ(n /zорл ВnСІlЛЬООll'ta 

/ /.B.CallOJ/CNO/ 
-~~"'"W~--

мп 

ОО 

.' . 

ОРЕНДАР 

тов (/J;pJ"a «Цеоліт» 
IОРIlДlІчна адреса: 
ідеllТllфікаціАШIА код 19417174 
Київська обл .• 
м.БроваРIІ, вул.ЄсеніJJа.l/l 
в особі Щит«і"а Вшrl!mlll",а Вікторо",,'/а 

ВIІСlора Олексаm)р ВаСIU,,,оtlll'І 



у ВIIПОДIСУ відмов.. Орендаря зміЮ!ТII орендну плату на умова=<, ВІІ311аЧСІІ 
п.4.6 Договору, Орендодавець має право розірваТIІ цей Договір в ОДНОСТОРОІІІІLО: 
ПОРЯДІСУ.)) . 

1.9. Пункт 4.6.4 Договору оренди виклаСТIІ в lІаступній редакції: 
«4.6.4. У разі невнесення орендної плаТIІ у СТРОКІІ, Вllзначеllі UIIM Договором, С>"а 
заборгованості вважається подаТКОВIfМ боргом і стягується :І flара.~уваflНSlМ nelli."1O 
11ара:<овується на суму податкового боргу (з урахуваllНЯМ штрафШIХ саНкцій за і 
11аяВ110Сті) із розрахунку 120 відсотків ріЧНIІХ облікової стаВКIІ націонanыlгоo баlt~ 
УкраїНІI, діlОЧОЇ на де11Ь ВIІНШQiе,шя такого податкового боргу або ІІа деllЬ Ііого (ііого 
чаСТІіні) погашення, залежно від того, яка з веЛІIЧlll1 таК.IХ ставок є більшоlO, за KOif\1I11ii 

IсвnендаРНIІП день прострочення у ііого сплаті)). 

1.10. ПУНІСТ 6 Договору opellДll ДОПОВН"ТlI ІІОВІІМ підпуНІСТОМ 6.4. lІаСТУПIІОГО 

~~ -
«6.4. Орендар зобов'язаНJlЙ в п'ятидеННllіі термін після держаВIІОЇ реестрації ULoro 
Договору та/або будь-яких додаткових угод. Договорів про внесення 1міll та ДОПОвнснь 
до Договору тощо надати відповідну l(опіlO органу державної податкової служБІ! 13 
місцем знаходження земельної діпянкю). 

1.11. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВІІИТИ новим підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 
«9.4.6. в п'J1ТJ.IДенннЙ термін після державної реєстрації цього Договору та/або 6yJ1Ьo 
ЯКІJX додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо 
надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем зна.'(оджснНJ 
земельної діпяНКИ)). 

1.12. Пункт 12.2 Договору оренди доповнити новим підпушстом 12.2.8 
наступного змісту: 
«12.2.8. ініціативою однієї із Сторін в ОДIJОСТОРОННЬОМУ порядку У ВIIП8дКа.'(, 
передбачених законом та цим Договором)). 

1.13. Пункт 12.3 Договору оренди викласти в такій редаІсції: 
«12.3. Розірвання Договору оренди землі за ІНІЦІативою ОреllдодавWI 8 

односторонньому ПОРЯДІСУ ДОПУСІсається в наступних випадках: 

- невиконання Орендарем вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 цього Договору; 
- в разі закінчення строку дії дозволу на будівництво об'єкту містобудуваннІ, 

якщо Орендар за .цеЙ ч~с не приступить до виконання будівельних робіт; , 
- в разІ ЗРК1нчення строку, встановленого для будівництва 06[1\13 

містобудування (BBeдe~ об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього договору. 

2. Цей Договір піЩJ.llгає державній реєстрації. 

3 •. ~еЙ Договір набирає чинності після підписання сторонами та ііоro деР)КІІВJlоі 
peEcтpaцl1 та застосовується до правовідносин шо виникли з 01.10.2008 РОІС!:. 

, 4 •• 0БОВ'ЯЗОI( щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та 811тp4ТiL 
пов язанІ з ЙОГО державноlO реєстрацією, ПОlcnвдаlОТЬСЯ 118 Орендодавця. 

5. Інші умови договору ореНДІ І земельної ділянки від 19 січня 2005 рО",)," 
N2040400700093 ЗВJI11Ш8IОТЬСSl без змін. 



Договір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельної" ділянки від 

16 листопада 2007 року Ng0407ЗЗВО0149 
Місто Бровари Київської області 

П»ВТНaдцJlТого ГРУДІІЯ дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області IОРllДИЧllа особа за 
заКОI!одав:mом УкраїJШ, ідеllтифікаціf.lllИЙ код за даними ЄДРПОУ 26376375, IОРИДllЧllа 
адрес&: КIІlвська обл., м. БроваРІІ, вул. rarapill&, 15, в особі ВIIКОНYlОЧОГО обов'язки міського 
ГОЛОВІ! - секр~ря радІ І Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
УкраїНІ! «Про МІсцеве самоврядування в Yкpaїlli», з ОД1l0ГО боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідальніСТІО «Шана-Газ)), IОРИДИЧllа адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Незалежності,7, ідентифікаційний код 35325841 (свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи, зареєстрованого виконкомом Броварської міської 
роди від 03.08.2007 року за НI!I 355 102 0000 002438, в особі директора Чабура Валерія 
Івановича, далі -"ОРЕНДАР", з другої сmОРОIІІI, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і переБУВОIОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значеННJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільноro законодавстов, що 
регуmОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радою від «30» вереСНJI 2008 
року НІ! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеННJI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року HI!898-47-0S та керYlОЧИСЬ положеннJlМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 
та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 14 вереСНJI 2005 року уклали цей Договір Н!! 1 
(ІІадалі - Договір) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельної ділянки від 14 вереСНJI 
2005 року за р.Н!! 040533800143 (надалі -Договір ОРЄllдu) про таке: 

I.Внести до Договору ореНДІ! нвступні зміни: 

1.1. ПУНІСТ 2.3 Договору ореНДІоI викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Броварах від 29.10.2008РОIСУ НІ! 04-3/13-3/1601 становить: 

- 52 482 ( П»ятдесят дві тисячі чотириста вісімдесит дві) гривні ОО копійок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди виклаCnI в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір УІ<JIадено'=ёч,оком 1105 (ш)ить) років, терміНО.1 до 25.10.2012 року. Після 
закінченНJI строку дії цього ,цg,rовоРУ ОРЕНДАР має. п~реВ8)~е право поновленНJI йо~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинеl1 не П1З.Нlше НІЖ за 30 календарних ДНІВ ~o 
закінченНJI строку діі цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
продовжити його дПо. 

ПоложенНJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВYlОТЬСJl у разі: 

- вихористанні земельної дiJmнки не за цільовим призначенням; 

- порушення термінів сплати орендної маПІ; 

- допущеННJI погіршеНlJJI стану земельної дїЛJlНки». 



І .З.Пушст 4. І Договору ореНДІІ BllкnaCТII в наступніП редакиії: 

«4. І. Ореllдна плата становить' 1 О % (десять) відсотків від lІормаТIІВIІОЇ ГРОIJJОвпї Ollillk~ 
земелыІїї діЛЯIІКlI - 52 482 ГРllвень - і cкnвдaє: 

5 248,20 ( ш)ять ТІІСЯ'І двісті сорок вісім) ГРlІвень 20 копіПОI( ІІа рік. 

1.4.Пушст 4.3 Договору ореНДІІ Вllкnасти У JlаступніП редаlщіі: 

«4.3. Opellalla плата ВНОСІІТЬСЯ ріВlшмJt частками щоміСЯЧJlО ПРОТЯІ'ОМ ЗО (TPII.lllnH 

калеllДаРlllІХ днів, наСТУПlllfX за останнім календаРНIІМ днем звітного (подаТКОПОI'О) місяця ~ 
ура.,<уваШІЯ ПДВ шляхом перерахУВШIНЯ на розрахунковJtЛ ра.'<унок OPCII.10naВJu 
Не 33210812700005 УДК У lСиївській області м. КIІЄВо. КОД ЗКПО 23~71923. МФО 821011, 
одержувач - Броварське ВДК, код кnаСllфікаuії 13050200 - оренда земл!». 

1.5.Пушст 4.5.2 Договору оренди вJtкnасти в наступній редаlщії: 
«4.5.2. зміШI розмірів земельного податку та ставок орендної платн. зміШI lІормаТIІВНої 
грошової оціНЮI. піДВllщеJIJIЯ цін, тарифів, з"rінJ.I коефіцісllтів і ндексаuії, ОIl1I1UЧСІІІІ, 
заКОllодавством. 

У ВllПаДIС)' Biдl\lOBl1 Орсшдарв Зl\tіllllТl1 ope1lal1Y плату ІІа умовах, UII'JШI'lСJIII' 1I.4J 
Договору, стор о 11І1 РОЗРllваlОТЬ договір ОреlIДII. ЯІ(ЩО, (' відмова від добровіЛLllоrо 
розірваllllВ договору за ЗГОДОІО сторіІІ, цеп договір РОЗРlІваrтьсв у C)'ДOBO~I)' ІІОРІІДК)'.ІІ. 

l.б.Пункт 4.5.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. СУ\l1 
заборгованості вважається податковим боргом і стягусться З нара.хуваlШЯМ пеtlі. шо 
нараховусться на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за Їх наЯВtlосп) 

із розрахунку 120 відсотків річнltX облікової ставки Національного банка УкраїНІІ. діJОЧОЇ ID 

день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашеннІ, 
залежно від того. яка з величин T8КItX ставок Є більшоlO, за кожmrй календарний де .. 
проСтрочеllНЯ у його сплаті)). 

1.7. Підпункт б.4 ПУНІСТУ б Договору оренди викnасти в наступній редаlщії: 

«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстраuії иього Договор) 
та/або будь-яких додаткових угрд, Договорів про внесення зміll та доповнень до договору 
тощо надати відповідну l(опіlО органу державної податкової слvжБJJ зо місцем :ша.'(оджеIlИl 
земельної ділянки)). -

І.8.Пункт 9 Договору оренди доповнити JlОВИМ підпунктом 9.4.7 наСТУПIІОГО змісТ}: 

«9.4.7. в п'ятиденниR Tep~iH після державної реєстрації цього Договору та/або буДЬ-JlJ(\J'C 
д?дaTK~BIIX yг~д, ДОГОВОРІВ про в~есення змін та доповнеllЬ до Договору ТОШО lIaдa~ 
В!ДПОВ1ДНУ КОПІ10 органу ~ржавНОl Податкової елужби за місцем знаходження 'JемелЬJJОІ 
ДІлянки)). 

",:" 

1.9. !1~H"CТ 11.3 ДOГ~B~~1 орен~и ДОПОВНІіТИ новим підпунктом 11.3.3 наступноrо 3MiC1f 
«11.3.3 IН1ЦlаТИВОIО ОДНІЄІІЗ СТОРІН В ОДНОСТОРОНІІЬОМУ по пе едбачеlllІХ 
зВl(ОНОМ та ЦJIМ Договором)). рядку У Вllпадках. Р 

1.10. Пункт 11.3.4. Договору оренди викласти в нас'" 'оо 
тупюи редаКЦI1: 

«11.3.4. Розірвання Договору оренди землі за ініц' О OIlIlЬO)l)' 
порядку ДОПУСI(ається у разі не,иконання О енда ~TIIBOIO рендодавuя.в однос:тоР 4 та 9) 
даного Договору. Договір вважасться розі ~а}(и~ м ~и~~г пункту 4, ПІдпУНКТІВ 6. IOMeJIt5 
набyтrя ЧИНllості відповідного рішення с р за IНЩlаТИВОIО Орендодавuя з fI , 

• . уду, ПРI1ЯНятого На вимогу ОреllдодавUI)). 
2.ЦеЙ ДОГОВІР ПІДлягає державній реестрації. 



3·Ч~П Договір Ilабllрас ЧlIJшості після піДПllсаllllЯ cтopOllaMII та Пого державної 
peEcтpaQl1 та застосовується до правовіДНОСІІІІ щО ВШІІІКЛІІ '3 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок ЩОДО подаЩIЯ ЦЬОГО Договору 110 державн)' peccTpauilO та ВlІтраТIІ. 
пов'язаllі з Пого держаВlfОIО peCCTpaQiCIO. ПОКJIадаlОТЬСЯ на Ореllдодавця. 

5.llІші )'МОВІ! договору ореllДI! земельної діЛЯНКIІ від t 6 ЛSlстопада 2007 року 
Н!!040733800149І43 заlшщаlОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір YlcnaдCIIO у трьох ПРlfміРlІlІках. що маlОТЬ однакову IОРIIДII'IІІУ СНЛ)'. 
ОДlfIf З ЯКJІХ знаХОДltться в Орендодавця. другиfi - в Ореllдаря. третіП - в оргаllі. ЯКllfi провів 
пого держаВІІ)' peccтpaQilO - КlІївськіП рсгіОНDЛьніfi філії ДержаВІІОГО піДПРJlсмства "Центру 
держаВIfОГО земельного кадастру ПРI! ДержаВІІОМУ комітеті УкраїШI по ']емель .... М ресурсам" 

РСlсвіЗllТJI сторіІІ 

ОреflДОДПВСЦL 

І Броварська міська рада Київської області 

ідеНТllфікаціЙШIЙ код 26376375 

КJlївська обл., м. Бровари. вул. Тагаріlfа, t 5 

в особі Сапож 

мп 

ОРСІІДПР 

ТОВ ccUlalla-газ» 

ІОРIІДliчна адреса: 

бульв. Незвnежності.7. 

Договір зареєстровано у К~'ївській регіональній (~ілії. Держ~.вItОro підприємства ';цe"Tp~ 
ого кадастру npll Державному КОМІтеТІ YlcpalHII по земеЛМIІІМ ресурсам державного земельн . " fJ J " .",-t 

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис ВІД or. 
20 ()І р. заN!! OVO,eJe9:eg&J'?' 



Договір Х!! 1 

"ро "ІІеСIШІІЛ :L1Iill до dOlODOPY ОРІ!ІІдll ЗeJllf?Л""О; ділЛlllm 
"ід 02 ~/СОD"",л 2006 ро"уА'і!0406ЗЗВООЗ6В 

МІСТО БроваРl1 КIІЇВСЬкої області 

24 ЛllСТОПnДlІ дВЇ ТІІСП'ІЇ ООСЬІ\ІОГО РОІ()' 

OPEHДOДABE.~Ь: . Бровар~ька міська рада КIІЇВСЬКоЇ області. IОРllДllЧllа особа за 
заКОllодавС~О~f YKpaIHII, IДСНТІfфlкаціЙШIЙ код за даН11М11 ЄДРПОУ 26376375, IОрllДllЧllа 
~peca: КlІ1вська обл.. м. БроваРІІ, вул. Гагаріна. І 5, в особі BJIKOf'YIO'loro оБОВ'ЯЗКJI 
МІСЬКОГО ГОЛ.?ВІІ- секрс:тврп РОДІІ СаПО~I(I(а (горп 80СIIЛLОПII'IП, який діє ІІа підставі ст.42 
Закону УкраІНИ ссПро МІсцеве самоврядування в Уlсраїні». з одного боку. та 

ОРЕНДАР: ТоваРJlСТВО з обмеженою відповідаль •• іСТIО фірма ССГОfIПОЛ», IОРlІдична 
одреса: 07400, м.Броварн, вул.Гагаріllа.28 кв. І 15 ідентнфікаційний код 24880282 в особі 
Дllреlстора ГОІІТО.ООГО Аllо·голіп 100110011'10, який діс ІІа підставі статуту. заресстрованого 
ВlІконавчим КОМІТетом Броварської місы�оїї радll від 23.04.1997 року за Н!1706. далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 другої сmОРСJllLI. уклалн цей Договір про наступне: 

Діючи добровілыІо і перебуваючн ПРІІ здоровому розумі та ясніП пам'яті. розуміlОЧН 
значення своїх діП. попередньо ознаПомлеllі з ПРllПllсами цнвільного заКОllодавства, що 
регулюють УlсладениЯ НIiМИ праВОЧ1І1І (зокрема. з внмогами щодо недіПСlІості праВОЧШIУ). 
відповідно до затверджеlJОЇ рішенням Броварської міської рад.l від «30» вересня 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оціНКIІ земель міста Бровари. та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУІ0ЧИСЬ положеННЯМ.1 ПУ1lктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної діляНКIІ від 02 ЖОВТ1ІЯ 2006 року укnал.l цей 
Договір Н!! 1 (,.,адалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 02 жовтня 2006 року за р.Н!! 040633800368 (надалі - Договір ОРЄ1lдlt) про таке: 

1. ВнеСПI до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСПI в наступній редакції: 

ес2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земenЬН.ІХ 

ресурсів у місті Броварах Київської області ~i~ 28. І 0.2~08 року Не 04-3/1 З-~/1517 становить: 
-194185 (сто дев'яносто ЧОТIlРИ Тllсячі сто ВІСІмдесят n ять) гривень ОО КОПІЙОК. 

1.2. Пункт з. Договору оренди викласти в наступній редакції: 

есз. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном дО 2З.02.2011 poкy~ Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переваЖllе право поновлення ио~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за зо календарних ДНІВ ~o 
зВКЇllченнSl строку діі цього Договору письмово повіДОМllТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити ЙОГО діІО. 

Положення ЦЬOГO~OГOBOPY про переВШlCне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІ0ТЬСЯ у 
разі: - . . 
- використанні земельної,діЛЯНК}І не за ЦШЬОВИМ ПР}Ізначенням, 

- порушення термінів сплати орендної п~а-х:и; 
допущення погіршеllНЯ стану зе~lельнOl дшянкю). 

1 3 П нкт 4 1 Договору ореНДІІ В}ІклаСТ}І в наступній редакції: ... 
•• у. 7 СИ (сім) відсотків від нормаТИВIІОЇ ГРОШОВОI ОЦІНКИ «4.1. Орендна плата становить о 

земельної діляНЮІ - 194 185,00 ГРІІвень і ~КЛ8Дає: .) ивні 95 копійок на рік. 
-13592,95 (тринадцять тисяч п'ятсот дев яносто ДВІ гр 

У Ilаступній редшсції: 1.4. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ виклаСТIІ 



-
«4.3. OpelfДlla плата ВІІОСИТЬСЯ ріВIШJ\Ш ІІВСТКМІІІ щомі.СЯЧНО протягом ЗО (TPJf.'l11111h/ 

кanеllДnРШIХ ДІІів. IlаСТУПШIХ за oCТnlllliJ\l кanеllдар'IІІМ Дllем ЗВlпrого (подаТКОВОГО) MiCJI1U1 fitJ 
урахуваllllЯ пдв J1JJIЯХОІ\І перерах)'ІШIIІІЯ ІІа розра:<УIІКОВIIЙ ра.'(УIІОК ОРСIІ.10.:ша, 
Н!! 33210812700005 УДК У 1(lІївсь"іП області 1\1. Кllєва, код ЗКПО 23571923. МФО 8:!ІOJ: 
одержувач - БроваРСЬJсе ВДК, код класифікації 13050200 - ореllда землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору opellДll ВllклаСТl1 в IIBCТYnllifi редакції: 
«4.5.2. зміШI розмірів земельного податку та ставок ОРСllдllОЇ плаТІІ, зміНIІ IIOP~laTIIB"' І 
грошової оці.іК •• , піДВJJщеНJ'Я цін, тарифів, зміllll коефіцісllТів іtlдекс;щії. DIІЗllаllеllh~ 
заlсонодавством. 

У В.іПDдIСУ відмови Орендаря зміllliТIІ ОРСНдllУ плату ШІ умовах. ПlІзнаtfСIІJfХ П.4' 
Договору. Ореlfдодавець має право розірваТIІ цеГІ Договір в ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОРЯ.1КУII. " 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Договору ореllдll ВllклаСТIІ в lIaCTYnllifi редакції: 
«4.5.4. У разі lfеВllесеНllЯ ореIlДНОЇ плаТIІ у СТРОЮ-І, Вllзtlаl.Jеllі цим Договором. C\\Q 

заборгованості вважасться подаТКОВIІМ боргом і стягусться З lІарахуваllllЯМ пеllі.·1ІІО 
нараховується ІІа суму податкового боргу (з урахуваllНЯМ UlтрафllJlХ саНКl1ііі lа Ї' 
НDJlВllості) із РОЗРD.,(унку 120 відсотків ріЧНIІХ облікової' стаВКIІ НаціОН8ЛМIОГО ба"ц 
УкраїНІІ, діючої на де •• ь ВШlНкнеШlЯ таІ(ОГО податкового боргу або ІІа день iiOI"O IГtoro 
'.аСТlші) погашеНIІЯ, залеЖІІО від того. яка з веЛИЧИIІ таких стаВОІ' є біЛЬШОJО. за KOill1lll' 
калеІlДаРНllЙ день прострочення у його сплаті», 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди ВI.клаСТ}І в наступній редакції: 
«6,4. Орендар зобов'язаНIоІЙ в п'ЯТllДеНJШЙ термін після державної реєстрації uьoro 
Договору тв/вбо будь-якнх додаТl(ОВИХ угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВllе"".1О 
Договору ТОЩО надати відповідну копіlO opгallY державної подаТІ'ОВОЇ служб.1 ЗD місuсч 
знаходження земельної ділянкш). 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ доповнити новим підпунктом 9.4.6 НDступноra 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУД"-IІJiIIt 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОШО Нада1І о 
відповідну l(опіІО органу державної податкової служби '3а місцем '3находження земе.1ЬНIЇ 
діляНІСИ). 

1.9. Підпункт 12.3.3. пункту 12.3 Договору оренди доповнити словамll настynJЮID 
З.lісту: «12.3.3. ініціативоІО однісї із Сторін в односторонньому ПОРЯДКУ У ВIIПIl!lt:1t 
передбачених ЗDl(ОНОМ та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: " 
«12.4. Розірвання Доrовору оренди зе~lлі за ініціативоІО Орендодавця в ОДНОСТОРОJlНЬО!!) 
поряд"у допускається у разі невиконання Орендарем ВІІМОГ пункту 4, піДПУНІстів 6.4 та 9.~ 
даного Договору». ~ 

2. Цей Договір підтtгас державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає ЧlІнності після піДПllсання СТОРОllами та йОГО деріЬ-aвиt4 
реєстраЦl1 та застосовується до правовідносин що виникли :І 01.10.2008 pOICV. 

, 4. ~б~В'ЯЗОК ЩОДО подання цього Договору на держаВIlУ ресстраціlО та 81rrp3JIL 
пов язаНІ з иого державноІО реєстраціЄІО. покладаІОТЬСЯ на Орендодавця. 

5. Інші УМОВІІ договору ореlIдИ земельної ділянки від 02 жовтня 2006 POf\),)I 
Н!!040633800368 залИШDlОТЬСЯ без змін. 



3 
б. Цеп ДоговіР укп_IІО у ТРЬОХ nplIMip'lIIk1lX. що мають ОдІ' •• О.У 'Ор1IД1'Ч'ОУ СІІЛУ. ОДІІІІ З JlКIIХ ЗIID."<ОДIIТЬСя h Ореllдодавця, ДРУГIlП _ в Орендаря. третіП _ R opralli, ЯКllfi 

провів Пого дер>КаВІІУ РСССТРВЦіОО - КlІїВСькіП pcriOIlВnLl,in філіі Дсржав"ого пiдnРІІС"ства 
"Центру держаВІІОГО земельного кадастру nplI ДержаВІІОМУ комітеті Укроїш І ПО земеnыІІмM " ресурсам. 

ОРЕНДОДАDЕЦ() 

БроlJnрсы\n AI;Cbltn рnдn 1(lІііІС'I{О;' області 
IОРIJДIJЧJ,а адреса: 

ідент •• фікаціl1ш.11 код 26376375 
. І(lІївська обл •• м. Бровари, пуп. Гагарі ІІа. J 5 
. в о CnllD3lc"a /zорл ВnСІІЛl,ОIJ"'m 

І I.B.CallOJICI\ol -~+zm~--

мп 

.. . ~ 
... L' .. 
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ОРЕНДАР 

ТОВ t/JipJ1In «Го/lllnЛ» 
IОРIlДIІ'IІІП адрсса: 
іДСIІТНфікаціfillНП код 24880282м.БроваРIІ, 
Dуn.Гчгаріllа.28 кв. І І 5 
в особі r,JIllIltJIIIJZIJ AIIIUlIOlliH IIIIIIIIJIIII'III 
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Договір N91 

Про внесення змін до договору оренди земельно;' ділянки від 30 червня 2006 
року NS040633B00314 

Місто БроваРІ! КИ'ївської області 

Четвертого грудня дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.KB ~liCЬKB рада Київської області, IОРІІДlltlllа особа за 
заКОllодав~:вом УКРВШИ, JДеllТИФlкаЦIАllllП код за даНl{I\Ш ЄДРПОУ 26376375. IОРllдиtша 
адреса: KII1BCblca обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВIІКОНУIOЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського 
ГОЛОВІІ - секретаря раДІ! Сапожка Ігоря 8аСIІЛЬОВ}lЧа, який діє на підставі ст.42 Закону 
УкраїНIІ «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПРlІватне піДПРIІЄМСТВО «Шор», IОРИДlІчна адреса: 07400, м. БроваРlf. 
оул. КlІївська,288. l(в.44. ідеНТllфікаціПШIП код 3] 7858 ] 5 ( свідоцтво про державну 
реєстраціlO юридичної осоБІІ. заресстроваllе ВlІконавчим комітетом Броварської міської раДIІ 
оід 10.01.2002року Н!!] 355 120 0000 000448) о особі директора Андрєєвої ЛаРНСIІ 
МIJкитівни, ЯІ(ІІЙ діс на підставі статуту, зареєстрованого держаВНJIМ реєстратором 
В1IJ(ОНавчого комітету Броварської міської ради від 16.08.2002 РОІ(У за Н!!2547. далі -
"ОРЕНДАР", 3 дpy~oi' сmОРОlІl.l, уклали цей Договір про наступне: 

ДїІОЧИ добровільно і перебуваІОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті. розуміJОЧ.J 
значення своїх діА, попередньо ознаАомлені з приписами цивільного законодавства, що 
ресуmОІОТЬ укладениП ними прввочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОЧIІНУ), до 
затвердженої рішенням Броварською міСЬКОІО радою від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008року N!!898-47-05 та керуючись положеННЯ~1ІІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.4 Договору 
оренди земельної ділянки від 30 червня 2006 року уклалн цей Договір Н!! 1 (lІадая; - Дo~oв;p) 
про внесення змін до Договору ореНДІІ земельної ділянки від ЗО червня 2006року за 
N!! 04063 З 8003 14 (надалі - Дo~oвip ореllдll) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. ПУЮСТ 2.3 дОГОВОРУ орендп ВJfJсласти в наступній редакції: 

(а.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКІІ відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1671 становить: 

- 820 728 ( вісімсот ДBaдЦJJТЬ тисяч сімсот двадцять вісім) ГР}lвні ОО копійок . 

• 
~ -

] .2.Пункт 3.] Договору оренди ВНІсласти в наступній редакЦll: 

«3.1. Цей Договір укладено ~OKOM на 5 (ш)ять) РОІсів, терміном до 23.02.2011 po~ Після 
закінче '" ього Договору ОРЕНДАР мас переважне право поновлення Horo ІІа ння строку дll Ц •• • зо . 
новий у 831' ОРЕНДАР ПОВlІнен не ШЗНlше НІЖ зп календаРНlIХ ДНІВ до 

строк. цьому р . ОРЕНДОДАВЦЯ . 
закінчення СТРОІСУ дії цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ про НОМlр 

продовжити ЙОГО діІО. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовУІОТЬСЯ у разі: 

- використанні земельної ділянки не за цільовим ПРllзначенням; 

- ПОрушення термінів сплати орендної плаТІІ; 



- допущеlШЯ погіршеШJЯ cтallY земcnьно". Д1'л 
Я'IКIf). 

I.З.ПушП" 4.1 Договору ореНДІІ ВИкласти В •• асту'n '" 
ПІІІ І редаКЦI1: 

«~.1. OКlPI СI18~lоа7П2Л8а'lгрDиCТDвеJlllьОВIІ:Ь 7 % (сім) відсотків від lІормативної грошової оціНКl1 земелы1її 
ДІЛЯJІ - - - • cкnoдac: 

57450,96 (П»)ятдеСJlТ сім ТІІСЯЧ чотириста П)ятnесит) 96'Л . 
~ ГPI1Bellb КОПl 'ок ІІа РJl(. 

J .4.ПушП" 4.З Договору ореllдll В'JклаСТIІ у lІаСТУПIІЇn редакції: 

«4.З. Оре11ДШ1. плата ВJJОСJJТЬСЯ ріВIІИМIІ часткаМIІ щоміСЯЧIІО протягом зо (ТРИДЦЯТИ) 
JconеJщаРlfJfХ ДlіlВ, IlаСТУПИIІХ за oCnlflriM календарним днем звіпrого (податкового) місяця без 
YPUXУВШПlя ПДВ ШЛЯХОМ .. пср<:ра.ху&ашrя на розрахунковнfi pD.XYJlOK ОреllДОдавця 
Н!! ЗЗ210812700005 УДК у І(ШВСLК'Я області м. КJlЄВ8, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське ВДК, КОД кnаСllфікації 13050200 - оренда землі». 

J .5.П.ункт 4.5.~ ~OГOBOPY ореllДИ ВI.клаСПI в lІаступній реда.щії: 
«4.5.2. З.~lJIfИ. РОЗМ1Р~В земельиог~ податку та ставок орендної плати, зміИIІ нормаТIІВIІОЇ 
ГРОШОВО1 ОЦlИJ(11, П1ДвищеШfЯ ЦІІІ, тарифів, зміtlll коефіціСtlтів індексації. ВIIЗ.lачеШIХ 
законодавством. 

у ВIIП8ДJ(У відмови Орендаря зміllllТIt орендну плату на умовах. ВIІЗllаченtlХ п.4.5 Договору. 
Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.» 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди Вllкnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені Ц.,М Договором. сума 
заборгованості вважасться податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з Ifара.хуваЮJRМ пені, що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванннм штрафн"х санкцій за їх наявності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка УкраїНІІ, ді1Очої на 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (ііого частині) погашення, 
зanе)1СИО від того, яка з веЛИЧlіН таких ставок є більшо1О, за кожний календарний день 
прострочення у його сплаті)). 

1.7. Підпункт 6.4 ПуНJСТУ 6 Договору оренди викласти в новій редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеllНИЙ термін піСЛR державної реєстрації цього Договору 
та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеннн змін та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходження 
земельної ділянкИ). 

1.8.ПУНІП" 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповне~ь до Договору тощо HaдaT'~ 
відповідну копі,о органу державної податкової служби за МІсцем знаходження земеЛЬНО1 
дімнl(И) . 

1.9. Пункт 12.3 Договору·~реиди доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступного змісту: 
«12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порнДку у випадках, передбачених 
ЗОІ'ОНОМ та цим Договором). 

1.9. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«124 Ро . Дору оренди зеttші за ініціативою Орендодавця в односторонньому " ЗJРВаиня огов 4' . 6 4 
ПОРRДКУ допускаєтьсп у разі невиконання Орендарем ВIоIМОГ пункту ,ШДПУНJП"ІВ . та 9.4 
даНОГО Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 
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З.ЦеП Договір набирає ЧИllllОсті nicJIJI піДnllсаllНЯ CTOPOII~III та Пого деРЖDВНОЇ 
реестрації та застосов C'l'ьси оп аво ві НОСІІІІ о ВІІІШІСЛІІ 3 01.10.2008 ок . 

4.0БОВ'ЯЗОI( ЩОДО подаllllЯ цього Договору ІІа державну ресстраціlО та ВllтраТ1І, 
пов'язаllі з його держаВllОІО ресстраціСIО, ПокnадаlОТЬСЯ ІІа Орендодавця. 

S.Iliwi УМОВIt договору ореllДI! земелыІїї діЛЯНКIІ від зо чеРВІІЯ 2008 року за 
1{!О406ЗЗ800З14 залltwаlОТЬСЯ без змін. 

6. ЦеП Договір УI(Ладено у трьох ПРlІміРllІІках. що MalOTb ОДllакову IОРІІД1lЧllУ Сllлr. 
ОДІІІІ з ЯIСИХ знахОДJiТЬСJI в Орендодавця, ДРУГlln - D Ореllдаря, третій _ в органі. ИКlln ПРОВІВ 
пого держаВIlУ peCCTpauilO - ](lІївськіn регіОllалМ'lіІі філії ДержаВІІОГО піДПРlІємства "ЦеllТру 
держаВІІОГО земелыІгоо кадастру ПРІІ Державному комітеті України ПО земелЬJiИ,.. ресурсам" 

РСІсві311ТІІ сторіІІ 

ОРСllдодавсць 

І БРОВВРСЬІ(В міська рада КИЇВСЬІ(ОЇ області 

ідеlmlФікаЦЕ· n І(ОД 26376375 

Київська об ., ~ Бровари, вул. Гагаріна, 15 

в особі Сапо I~J І _ ри ВаСИЛЬОВlJча , 
\ 

.. ! .. . 

\. . .. 
", •... '--. 

~. і·. 
; , 

/ .. . . ' .,,' "_ ... :--..... ~ 

OpCllJlap 

ПП «Шор» 

IОРИДlІчна адреса: 

Вул, І<иївська,288, кв.44, М. БроваРІІ, 

. у Ки'l·вськіЙ регіональній філії Державного підприємства "Центру ДОГОВІР заресстровано .. .. сам" 
тру ПРJJ Державному КОМІтеТІ У~аIНИ по земельним ресур державного земельного КВД8С . " ~" ~ 

про ЩО у Державному реєстрі земель ВЧИJlено заПIІС ВІД 

2000Р р. ~a..~09"aPJ&PtJa;~~ 
".-"!'-:. .-:-: .. ''''''''' .. • е, . " .. ~ 

/' -. .. .. 
( .. ,;, , -:.. : ~ ". 

~ •• ' #,""" ........ .. .. .., , ... . , . , " ....... \.' \ 
'І ., " '. ;! Mr.J . І', • 
ІІ!' 1:& •• "" '.' • " 
l' ':. .... .'" ',,' : .. : :,) 
1\ • -' ',_ \\ . ... . ..... . .. " 
'~ ..... ' ., .! ... : .' . -,' .. ,,' ..... ---.... .' .,. " ~, . .... .'." ....... ~/"" \' .. ',,' 

~.:...'''' .'" , ... 
~ ... .-

~--~ ~ БаСІОра Олександр Васильович 



Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки від 2& травня 
2005 року NS040533800043 

Місто БроваРIІ Київської області 

J 6 Лllстопада дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада І(иїпської області lор"днчна особа 1а 
заКОIІОДDD~:ВОМ УlсраїIІИ, ідеllтифікаціАIІИЙ код за даними ЄДРПОУ 26376375, IОРIІДИЧllа 
адреса: I<tilBCblca обл., м. БроваРlf, вул. Гагаріна, 15, в особі ВJJКОllУIОЧОГО обов'яЗкtl міського 
ГОЛОВІ І - секре:вря ради Сапо>Кка Ігоря ВаСIfЛЬОВlfча, ЯКIfА діє на підставі ст.42 Закону 
Украіни «Про МІсцеве самоврядування в Україні)), з ОДНОГО боку, та -

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідальністt~. фірма ссСлавутич)) IОРНДlІчна 
адреса: 07400, м. Бровари, вул. київська,95, ідеllтифікаційний код 20587378 ( свідоцтво про 
деРХСОВllУ реєстраціlО суб)акта підприємницької діяльності, виданого В5IКОН8ВЧИМ комітетом 
Броварської міської ради від 15.02.1996 року Н!!1 355 120 0000 000248) в особі директора 
Лllзогуб Людмили Петрівни, далі -"ОРЕНДАР", 3 дРУі'оі стОРОlІll, уклали цей Договір про 
наступне: 

ДіlОЧIІ добровілыІо і перебуваlOЧIІ пр .. здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlоtш 
значення своїх діЯ. попередньо ознайомлені з ПРllписами цивільного заК01l0давствв. що 
регулlOlОТЬ укладеннЯ ними праВОЧI1t1 (зокрема. з ВИМОI'ами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням БроварськоlO MiCLKOIO радОIО від «30)) вересня 2008 
року N!? 883-46-05 нормативної грошової оціНКIІ земель міста Бровари та керуючись 
положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди 1емеnьної ділянки від 26 травня 
2005 року уклали цей Договір Н!! 1 (1І0долі - Дo~oвip) про внесення змін до Договору оренди 
земельної ділянки від 26 травня 2005 року за p.N!! 040533800043 (надалі - До,овір ореllдll) про 

таке: 

1.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу 'Jеме.fJЬИI1Х 
ресурсів у місті Бровари від 02.1 0.2008року Ng 04-3/13-311242 становить : 

- 640 026 ( шістсот сорок тисяч двадцять шість) гривень оо копійок. 

1.2.Пуюст 3.1 Договору рренди виклост .. в наступиШ редакції: 

«З.1. Цей Договір укладеl~ строком 110 2 (два) роки, терміном до 26.04.2009 р. Після 
закінчення строку дії цього Деговору ОРЕНДАР має, п~ревО)~не право поновлеНIІЯ Ao~o на 
новиА строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1З.Н1ше JIIЖ за 30 tсалендарних дН1В ~o 
закінчення строку дії ЦІ,ОГО Договору письмово ПОВIДОМItТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
ПРОДОВЖИТІ( Аого діІа. 

П Д У про Переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі: оложення цього оговор 

- викори~танні земenьноj' ділянк" не за ціЛЬОВ}IМ ПРИЗllачеfIНЯМ; 

- порушення термінів сплати орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельнОЇ діЛЯИІСИ)). 



-<.-

I.З.Луrrкт 4.2 Договору opellJIl1 BlIJcnaCТl1 8 IlaCТYnlll'n р 'оо 
сдаКЦIІ: 

42 OpCllДJIO плато CТ8110BJITh S % (дссять)' " 
;~'~ЬJlOЇ діЛЯllКJf -64 026 rplfBCllL _ j СІСЛОДОЄ: ВІДСОТКІВ ВІД IlopMOnlBIIOЇ ГРОШОВОЇ оціllКIІ 

З 201,30 (шість ТIfСЯЧ ЧОТJIРIfСта дві) ГPIIDlli 60 коп'п . 
І ОК 110 рІК. 

1.4.ПУIІІСТ 4.3 Договору ореllДl1 В11клаСТ11 У lІаСТУПllіR редакції: 
4 3 OpellAIIO плато ВllОСlfТЬСЯ ріВШI"111 . « • '. •• І' чаСТI(Dt.1ІІ ЩОМІСЯ'ІІІО протягом зо (ТРІІДЦЯТІІ) 

кanelfДOPIIIIX ДJIIB, IIOcтynlflfx за остаШІІМ КОЛСJlдDРШfМ ДІІСМ звіТIІОГО (податкового) місяЦJI без 
УРIL~УВОІІІІЯ ПДВ ШЛЯХОМ оо пер~ра:<УDOJIН~ ІІа розрахУJlКОВIlП ро.'(УIІОК Орендодавця Н!! 
33210812700005 УДК У 1(IІІВС'аКIП облпСТІ м. Киева. І(ОД ЗКПО 23571923. МФО 821018. 
одержуваЧ - Броварсы�еe вдк. код I'ЛUСJlфікації 13050200 - opellaa землі». 

J.5'П'JJlСТ 4.5.~ ~OГOBOPY оренДн BllкnacTIi в наСТУПIІЇn редакції: 
«4.5.2. ~~IHII. РОЗМIР~В земельног~ податку та ставок ореНДJlОЇ плати, зміШI lІормаТIІВIІОЇ 
грОШОВОI ОЦІІІКІІ, ПІДВJJЩСІІІ'Я цш, таРJlфіо, зміJlIІ коефіціснтів iJlaelccauiї, визначеШIХ 
заКОIlОдавством. 

у DІІПDДКУ Bi~iOBII Ореllдаря зміJlJlТJI ореНДJlУ ПJlату ІІа умово.'(, ВИЗJlачеШIХ п.4.6 Договору. 
OpeJJaoдaBeur. мас право розірвати цей Договір в OAIIOCTOPOIIIILOMY порядку.)) 

J.6.Пункт4.5.4 Договору ореJlДИ вшcnаСПI в lІаСТУПJlіА редакції: 
«4.5.4. у разі невнесення ореJIДIІОЇ плаПI у строки, ВІIЗliачсні цим Договором. сума 
звБОРГОВШlості вважасться податковим боргом і стягусться з нарахуванням пені, що 
нараховується на суму подаТIСОВОГО боргу (з урахуваJIНЯМ штрафних санкцій за іх НDJlвності) 
із розрахУIJКУ 120 віДСОТI,ів ріЧЮ1Х обліl'ОВОЇ ставки НаціОllального банка УкраїIІIІ, діIО'IОЇ на 
день ВIШИКJlеJlIiЯ Talcoro подаТIСОВОГО боргу або на день його (його 'lacTНfli) погашеНІІЯ, 
1anеЖlІО від того, яка з веЛИ'l11ll таl(ИХ CTaBOI( е біЛЬШОIО. З8 кожниА ко.'1ендарнJ.lЙ день 
прострочення у його сплаті»). 

1.7. Пункт 6. 4 Договору ореНДІІ Договору ореНДІІ викласти в наСТУПllій редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний В П'ЯТИДСШlиfi термін після держаВIІОЇ реєстрації цього Договору 
та/або будь-яких додаТI'ОВIIХ угод, Договорів про Вllесення змін та доповнень до Договору 
тощо надаПI відповідну копіlО органу державної ПОД8Т1(ОВО'( служби за місцем знаходження 
земельної діляНl(И». 

1.8.Пункт 9 Договору ореJlДИ доповнити новим підпушстом 9.4.6 наступного змісту: 

«(9.4.6. В п'ятиденний терміlІ після деРЖ8DIIО'ї реестрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесеJlНЯ змін та доповне~ь до Договору тошо llадаТI~. 
відповіДIlУ копіlО органу державної подаТI(овоі службll за МІсцем Зllо.'(оджеНlIЯ земельнOl 

дinЯНКlf». ';ft" • 

1.9.Пушст ]2.3 Договору ~е,еllдИ ДОПОВffИПIНОВJiМ підпунктом 12.4.1. наступного змісту: 

« J 2.4.1. illiuiaTIiBOIO ОДІlісї із СторіlІ в ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОРЯДlty у ВIIПDдках, передбачених 
законом та цим Договором». 

] .10. Пункт 12.4 Договору оренди ВlІкласти в ТОI(ііі редакції: 

«12.4. РозірваШfЯ Договору ореІІДИ землі за illiuiaTIIBOJO Орендодавця ~ OДIlO~TOPOIIHЬOMY 
ПОРЯДКу допускається у разі иеВИI(ОlfаlllIЯ Орендарем виМОГ пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 
даНого Договору. 



- .J ... 

4.0бов'язок ЩОДО под з . . о ок. , • ання Uboro Догов 
пов 1311111 З fioro держаВl1010 peccтpauiCIO ору ІІа державну peccтpauilO та внтраТI1, 

, ' ПОlслодаються на Орендодавця 
S.BJlтpanl пов язані :5 Aoro lІотаріan . ы�ltмM посвідчеlll 6 Ь • ІЯМ, покладwоться на Орендаря 

• ПIJІ УМОВІІ договору ореНДІі земельно..·. . 
040533800043 ЗWlИШaJОТЬСЯ без змін. І ДІЛЯІІКИ вІД 26 травня 2005 року за р.Н!! 

7. Цей Договір УlсладеJJО у трьох . 
ОДІІІІ 3 ЯКlIХ ЗНВХОДlіТЬСЯ В Орендодавця ;РШ~ll:НIІКах, що маlОТЬ OAl18KOBY IОрl1ДІI'1IIУ СIIJIУ. 
Ооro державну peEcтpauilO _ Київські А ~eгi~~г:;.~I-:: Ор~!~даря. третій - ~ оргаllі, ЯК11fi провів 
дерхашноro земельного кадастру при Державно 11 (~ІЛІІ. ДеРЖ~ВIIОГО ПІдприємства "Центру 

му КО~flТeтt Укранш по земелы�мM ресурсам" 

РСlсві:ШТII сторіІІ 

ОРСllДодввець 

І Броварська міська рада Iyupсыlоїi області 

ідеНТІIФікаціЙНИji.~j 7~З75 
І • ,-. 

Киівська Обл.,t. ~ 0-(' _·и~~~ Тагаріllа 15 
J t І -. о( ,-"" І 
IJ'" • " 

в oco~i Сапо~~а r~. . 
,. ! 

Ореllдар 

ТОВ «Славутич)) 

IОрltдична адреса: 

вул. КІІїаСЬІсв,95 



Договор Ns1 
Про 8несення змін до догО8 

,. ару оренди земельної· дlлвннu вІд 23 сІчня 2008 
року 3040833800011 

. Місто БроваРJf Кllівськоі області 

ДвmJJlДцяте Лlfстопода дві nlсячі ВОСЬМОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~POBDpCЬ.Ka міська рада КlІївськоі області, IОРЩUlчrrа особа за 
зmroнодDВ~ОМ УкраШIІ, ІДСJlТJrФІкаціП'lllП код за данJlМJI ЄДРПОУ 26376375, IОРJ.lДИЧIID 
адреса: КJIlBcЬKa обл., М. Бровар .. , вул. Гагаріll8, 15, в особі ВllКОllуrочого обов'язки міського 
гопови - секр~аря рОДIІ Сапожка Ігоря 8аСIІЛЬОRIІЧа. якиП діс ІІа підставі ст.42 Закону 
УкраіНІІ «Про МІсцеве самоврядування в Украіні)). з одного боку, та 

ОРЕНДАР: громаДSlШrн Гамарра Капуняй Карлос Альберто 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваtoЧIІ ПРІІ здоровому розумі та ЯСfrіЯ пам·яті. розуміJо~tII 
значення своїх діЯ, попередньо ознайомлені з ПРИШlсами UlІвільного заКОllодаостоа, шо 
реryЛlОЮТЬ укладеШJЙ НИМJI праВОЧllll (ЗОlсрема. '] В,lмогами щодо недійсності frраООЧ.IJIУ), 
відповідно ДО затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО місько1О РадОl0 від «30)) вересня 2008 
року Н! 883-46-05 нормаТIІВНОЇ грошової оціНКJI земель міста Бровари та ксрУIО:I"СЬ 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9. І.3 ДОГОВОРУ оренди земельної ділянк.r від 23 СІЧНЯ 
2008 року уклали цей Договір Н!! J (1Іодолі - Договір) про внесе'JНЯ змін до ДоГОВОРУ opeHД~ 
земельної ділЯНКИ від 23 січня 2008 РОІСУ за p.1f!! 040833800011 (надалі _ Договір оре",)и) пр 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні змjни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
• • ВІ·ДДІЛ· У зеМСllьJlJ'" «2.3. Нормашвна грошова оцінка земельної діляНКИ ЗГІДНО ДОВІДКІІ 

ресурсів У місті Бровари від 16.10.2008 року Н9 04-3/13-3/1247 cтaнOBIrть: 

-388 760 (триста вісімдесят вісім ПІСЯЧ сімсот шістдесят) гривень ОО l(опіЙок. 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДIІ внклаСn·1 в наступній редакції: .C.rr:E 

((3.1. Цей Договір YКJlaдeHO строком на 5 (ш)ять) років. терміном ДО 29.1 I.20I2Pno~ s:! 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлеllllЯ дni5 J1f1I 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за ЗО кonеllДflрllJlХ вmиiiг 
закінчення строку дії цьогр Договору письмово повіДОМJlТІІ ОРЕНДОДАВЦЯ пра 
продовжити його діІО. '=" оо 

Положения цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОС:ОРУI()ТIaСЯУpo!lГ
- використанні земельної діЛЯНJСlі не за цільовим ПРl1ЗНQl.lеННJlМ; 

- порушения термінів сплати орендної плаТlf; 

- допущення погіршенНJI стану зеМeJIЬІtої діЛJIІІКШ>. 

1.3.ПунlСТ 4.1 Договору оренди DИІ(JJОС'І·ІІ 11 ШIС'I·УlJllіlі репо,,"іі: 

«4.1. Орендна плата становить. 10 % (ДС:С'І'І".) lІіДСОТI<ЇВ від NоrшrttttttQt rрошової (щіШ(J1 
З~ltfельної діЛЯНКfr - 388 760 грипеш, ow і С"JIIЩІІС 38 876.00 (rrcL1tt'(~ »i~iM ТifСSfЧ OiCЇ.\fOOf 
СІМдесят шість ГрН. ОО копійок 118 ріЮt. 



1.4.Пушст 4.3 Договору ореНДІІ ВlllcnаCnI у Ilаступн'П 'оо 
І реДВКЦII: 

«4.3. ОреllД11а !Шата ВIIОСI1ТLСя ріВllllМИ ча . 
IlДDРШIХ Дllів наcryпшlХ за оcnu • CТJQlMII ІЦОМІСЯЧJІО ПРОТЯГОМ 30 (ТРJlдцml) 

J(IIIIе пдв ІIIIА. КВnellдIIpfIJU.. дllе •• звітного (податкового) місяця без 
ypaxYBa1Jl7U10000S удкJWJJIXО~_ .• пе~рахувшпlЯ на РОЗРВХYlJКОВIIЙ PВXYJIOK ОреllДОДавця Н!! 
33217815 у AlflDсыс1й області м.КнЄВа, код ЗКПО 23571923 МФО 821018 
одержувач оо Броварське ВДК, код кnасифікації 13050500 .' , - ОРСllда ЗСМЛШ. 

І.5.Пунп 4.5.2 Договору·ореllДИ ВИкnасТl. в ІІВСТУП 'n .... • • • • ІІІ редахЦIІ. 
«4 5 2 ЗМІІІИ рОЗМІрІВ земельного по,n .. тvv ... оо 

• ., оо,. • ~1Io. 'OJ та СТавок ореНДНОI плати, ЗМІІІІІ IlормаПIВJJОI 
rpОШОВОI ОЦІНЮ', ШДВJflЦеШIЯ ЦІН, тарифів, змі'IИ косфіціЄllТЇВ іllдексоції, ВИЗllачеllllХ 
законодавством. 

у ВІІПадку ВЇДI\IОВII ОРСІІДОРВ 31\IilllIТII ОРСІІДІІ)' ОЛО1)' 110 y~IOBOX, ВІІЗІІОЧСІІІІХ 0.4.5 
ДO~OBOPY, CТOPOIIII РОЗРІІВОІОТЬ д?говір ОРСІІДІІ. Якщо, Є ВЩI\IОВО від добровілы�огоo 
РО31РВОШІВ ДОГОВОРУ ЗО ЗГОДОІО СТОР"" цсlі договір P03PIIBocrLCB У СУДОВОI\IУ ООРВДКУ.». 

І.б.Пункт 4.5.4 Договору ореНДІі ВИlcnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У рвз.і невнесеllНЯ орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованоСТІ вважається податковим боргом і стягується з нарахуваШIЯМ ПСllі, що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуваllНЯМ штрафних С8llкцій за їх IIВЯВIIОсті) 
із розрахунку 120 відсотків рі~IНИХ облікової ставки НаціОllВЛЬНОГО банка УкраіНІI, діlОЧОЇ ІІа 
день винихнеННJI такого податкового боргу або на день його (його частині) погашеllНЯ, 
запежно від того, яка з велИЧИIІ таких ставок Є біЛЬШОIО, за кожний калеllДаРIПIЙ день 
прострочеННJI у його сплаті». 

1.7. Пунп б.4. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеНН1.IЙ термін після державної реєстрації ЦЬОГО Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
ТОЩО надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходжеНI1R 
земельної ділянки». 

1.8.Пувп 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін піCЛJJ державної реєстрації ЦЬОГО Договору тalабо БУДЬ-ЯIGІХ 
додаткових УГОД, Договорів про внесення Зtf.ін та доповнень до Договору тощо надати 
відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем знаходження зеtflеЛЬІІОЇ 
діJIJПIКИ). 

1.9.П)'ВІСТ 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.3. наступного змісту: 

«11.3.3. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених 
законом та цим Договором» ... 

~ . . .. 
1.10. Пунп 11.4 Договору оренди ВИКJIастн в такІЙ редакцll: 

«11.4. РозірванНJl Договору ореНДІ! землі за ініціативою Орендодавця ~ OДНO~TOPOННЬOМY 
порядку допускається у разі неВНХОІI8ННП Орендарем ~~I~Г пункту 4, ПІДПУНКТІВ б.4 та 9.4 
даного Договору. Договір вважається розірваним за 1В1ЦlаnmОIО Орендодавця з моменту 
набynя чинності відповідного рішенНJJ суду, ПРИЙНJJТого на вимогу Орендодавця». 

2.ЦеЙ Договір піДЛJIгає державній реєстрації. 
3 П й n . аб ості піCЛJl підписання сторонамИ та ЙОГО державної 

'--,е _ОГОВІР В ирає чини . 01102008 РОП 
neєcmaцiї та застосовується до правОВідносин ШО виникли З .. -' 

4.0БОВ'Jl30К щодо подання цього Договору на державну реєстраціlO та витраПI, 
По ' • • ПО."8ДaJОТЬCJJ на Орендодавця. в nІВІ з його державВОIО реєстрацІЄЮ, АоІ& 



S.Blnpanl ПОВ'JI3ВJlі з ЙОГО IlотвріanЬНllt.I посвідчСIIНЯМ, ПОКnОДВJОТЬСЯIIВ ОРСІІДВРЯ. 
6.IJшJi УМОВІІ ДОГОВОру ореllДl1 зсt.lслы�оіi ДЇЛЯІІЮІ від 23 січня 2008 року за 

](!!040833800011 3IШИШ8JОТLСЯ без змін. 

7. Цей Договjр yxnадеІIО у ТРЬОХ приміРIIИК8.'t, що MВJOТЬ однакову 10Рltдltчиу сил~, 
ОДІІІІ 3 JlЮІХ 31'8XOДНТLC~ В Орендодавця, другий - в Орендаря, третіn _ в органі, ЯЮln ПРОВІВ 
його державну реЄСТРnЦІІО - КИЇВСЬкій реriоllanы�ійй філії Дсржавного підпРItЄМСТВВ "ЦСІІТРУ 

Д " дерЖВDJIОro' земслы�ого кадастру при С(»ІсаВIIОМУ комітеті У КРВЇІШ ПО ЗСМCJlЬКIIl\t ресурсам 

ОРСПДОДПВСЦІ8 

РеквіЗI1'П1 сторіІІ 

0pCIJДUp 

Гамарра І(апуняй Карлос Альбсрто, 

IОрltдичка адреса: 

Вул. ДаркицькиЯ бульвар, БУДИfl0К Н11, 
квартира Ng62, М. Киів 

- - -~~~--- ~~----t::: _,~ ...... , ~--_-.., -' 



Договір Х!!l 
"ро IІl1есеllllЛ ЗJ1ІlІІ до до 

·д 22 гОIlОРУ ореllдll Je1le.n"II0; діллllКІІ 
ІІІ ~'o",oгo 2007 POI'Y А'!0407ЗЗВООО09 

МІСТо БроваРl1 КIІЇВСЬкої області 

24 ЛІІСТОПОДО дві ТIIСВ'lі ВОСЬJ\ІОГО року 

OPEHДOДABE.~Ь: . БроваР~Lка міська Рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОРИДlІчна особа за 
ЗDКОllодав~ом Ylcpallfll, IдеНТИФІкаціЙllиА код за даними ЄДРПОУ 26376375, IОРIІДИ'Іна 
~peca: Юflвська обл., м. Бровари, вул. Гагарі ІІа, 15, в особі ВllКОllytочого оБОВ'ЯЗКIІ 
МІСЬКОГО ГОЛ~Вlf - сеlсрс:таря радІ І Сппохскп Ігоря 8аIШЛЬОВII'lа, ЯІСИЙ діє 110 підставі ст.42 
Закону Уlсра1НИ «Про Mlc~eB~ самоврядуваНIІЯ в Україні», '] одного боку, та 

OP~HДAP:.. СпеЦІВЛІзована . монтаЖllо-експлуатаціАна дільниця управліllНЯ 
ДержаВТОJнспеКЦlI голов~ого управЛІННЯ МВС УкраїНIf МВС УкраїШI в КИЇВСLка області, 
IОРlfДична адреса: м.Кшв, Аеровокзальна,3, ідентифікаціЙЮIА код 08576509 в особі 
началЬНІІка тслецы�огоo IBOl18 СсргіііОВII'lа, ЯІСИЙ діє на підставі положення про 
«Спеціалізовану монтажно-еlссплуатаціАну діЛЬНИЦІО Управління Державтоінспекції 
Головного управління MilliCTepcтaa внутрішніх справ Украіни в Київській області») 
зареєстрованого Києво-Святошинською раЙОННОIО держаВНОIО адміністрацією Київськоі 
області від 11 ГРУДНЯ 2003 року за Н23859, далі -"ОРЕНДАР", 3 другої СInОРОIІІI, УICnали 
цей Договір про наСТУПlІе: 

Діl0ЧІf добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСllій пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписамИ цивільного законодавства, що 
регуmоtOТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) вересня 2008 року 
N!883-46-0S нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської paдlf від 16.10.2008 року Н2898-47-05 та керytочись положеннями пунктів 4.5.1. 
4.5.2 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 22 ЛІОТОГО 2007 року УlcnалJ.1 цей 
Договір Н2 1 ("адал; - ДОі'ОIl;Р) про внесення змін до Договору ореllДИ земельної ділянки 
від 22 лtOтого 2007 року за р.Н2040733800009 (lІадалі - ДОі'ОВ;Р ОРЄllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наСТУПІІі зміни: 
1.1. ПУНJСТ 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діляНlСИ згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від ОЗ.11.2008року Н: 04-З/l~-3/167~~овить: 
- 1 01 872 (сто одна тисяча вісімсот сімдесят ДВІ) ГРІІВНІ ОО КОПlJ.lОК. 

1.2. Пункт З. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки, терміl{ОМ до 16.10.2010 року: Після 
закінчення строку дії цього..договору ОРЕНДАР мас пе'ревm~не право поновлення ИО~О на 
новий СТРОІС. У цьому раз~ОРЕНДАР повинен не пj~Нlш.е НІХС за 30 календарних ДНІВ ~o 
закінчення СТРОІСУ дії цього)Jоговору ШІСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити його дію. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАР Я не заСТОСОВУЮТЬСJl У 
разі: 
- використанні земелыІїї діЛЯНКJ.І не за цільовим призначенням; 
- порушення термінів сплати орендної ПЛОТІІ; 
допущення погіршення стану земельної дїЛЯНКИ»). 

е І ВИlcnасти в наступній редакції: 

4 
1.3. Пункт 4.1 Договору ор З~ (три) відсотка від нормативної грошової оцінки 

« .1. Орендна плата станОВІІТЬ то 
земельної діЛJIНІСИ - 1 О 1 872,00 ГРlівні і склодас: 



- 3056,16 (ТPII ТІІСЯЧ п'ятдесят . ~ 
ШІСТЬ) ГPllBellL 16 KonifioK 11І1 рік. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оре 
IIAII ВllклаСТIІ у IlаСТУПllіfi редакції: 

((4.3. Opel'AlJa плата BIIOCIIТLCJl ріВНИl\1If ча . 
КDJIендаРШfХ днів, IlаСТУПНllХ за OC'I1U1 . СТКВІ\ш ЩОМIС~ЧJlО протягом 30 (~IIДЦJITII) 

OXy&OI'11JI пДВ WЛJIXОI\I 11І1\1 кaneндaplllfM диеМЗВIТIІОГО (податкового) МІСЯЦЯ без r: 33210812700005 УДК у КJіїпере~:х~аНII~ па РОЗРВХ)'llКОВllіі рахунок Орендодавця 
о;ержувач - Броварське ВДК :~ЬКI о ла.cn ~~ Києво. код ЗКПО 2357 J 923, МФО 821 О 18, 

.' д клаСИфlкаЦIІ 13050200 - ореllда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореllДИ ви"" ._. . . . IU,aCТJI в наступнш редаКЦІЇ: 
«4.5.2. ЗМШlf РОЗМІРІВ земелыІгоo податку та оо. оо 

оо.. . ставок opeHAIlOl плаТІІ, ЗМІН.І JlормаПIВIІОI 
rpOWOBOI ОЦШКІІ, ПlДвищеШIЯ ЦШ, таРllфів, зміни коефіціентіп індексації Вllзна'lених 
законодавством. ' 

У ВІІПRДІСУ відМОВl1 ОреllДПРП Зl\lіllllТl1 OPCIIAIlY плпту ІІП Уl\lовах, BI131111SlellllX 

п.4.5 ~OГOBOPY, ~TOPOIIII РОЗРІІВІ110ТL договір ОреllДIІ. Якщо, е Biд~IOBI1 від 
до6РОВІЛLІІОГО РОЗIРВRШIП договору ЗП ЗГОДОІО стор іІІ, цсіі договір рО3рІІвпcrLСП У 
СУДОВОI\IУ ПОРПДІСУ.)). 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.5.4. У разі. неВJJесення орендної nлаТIІ у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованоСТІ вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені. що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх 
HВJlBHocтi) із розрах)'ІlКУ 120 відсотків річних облікової ставки НаціоналЬJlОГО банка 
Украіни, діlOЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або на день fiora (його 
частині) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є біЛЬШОIО, за кожний 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'mfДенн}.Й термін після державної реєстрації цього 
Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіlO органу державної податкової служб}. за місцем 
знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
зt..істу: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будЬ-ЯК}.Х 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати 
відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної 
ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. наСТУПlІ0ГО 
змісту: «12.3.4. ініціативоЮ однієї із Сторін в односторонньому порядку у ВllПадках, 

передбачених законом та цим Договором». 
_с:. 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди виклаСТll в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренДІ. землі за ініціативоlO Орендодавця ~ OДHO~OPOHHЬOMY 
порядку допускається у разі невиконання Орендарем вимог пункту 4, ПІДПУНКТІв 6.4 та 9.4 
даного Договору. Договір вважається розірваним за ініціаТИВОІ0 Орендодавця з моменту 
наб)'1ТЯ чинності відповідного рішення суду, прийнятого на вимогу Орендодавця». 

2. Цей Договір піДJUlгає державній реєстрації. 

3 Ц If. Д . б є чинності після підписання сторонами та його державної 
• еn ОГОВІР на ира. 0110 ?008 рок 

реЄстрації та застосовується по правовідНОСИН що виникли з . .- - у. 



J 
4. Об?В'ЯЗ?К щодо подаllНЯ цього Договору ІІа державну рсєстраціlО та 

ВlатраТII, пов ЯЗВІІІЗ fioro держаВllОIО РссстраціСIО. покnадDJОТЬСЯ на Ореllдодавця. 

5. ІIШlі УМОВІІ договору ореllдll зсмслыlіi діЛЯllКIІ від 22 ЛІОТОГО 2007 року за 
Н!!040733800009 ЗDJШWВJОТЬСЯ без змін. 

б. Цей Договір yкnaдello у трьох ПРlІміРIІІIКах. що МВІОТЬ однакову 10РІІДІІЧНУ СІІЛУ, 
ОДІІІІ З ЯКІІХ знаходиться В ОР~IfДОдавця, ДРУПfЙ - в Орендаря. третіП - в органі, ЯКllfi 
провів Пого держаВIІУ реєстраЦІЮ - KlfїBCLlcifi periOIlВnLHifi філії ДержаВІІОГО підпрlІсмства 
"Центру державного земеЛЬJlОГО кадастру ПРІІ ДержаВІІОМУ комітеті УкраіНІ І ПО земenыIJмM 

" pecypCDl\f • 

РскоіЗllТl1 сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броворсько міська рода Київської області 

ОРЕНДАР 

Спсцівnізоваllа монтюкно-експлуатаціfiна 
ділыІцяя управління Державтоінспекції 
ГОЛОВІІОГО управліНIІЯ МВС України В 
Киівськіfi області 
ІОридична адреса: 

ідеllтифікаційний код 08576509 
м.Київ, вул.Аеровокзвnьна,З 

. ;:;~~::"""'"'K''''' IlIalla СеРZ;';ОВlIча 



-.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

24 Лllстопада 2008 року 
м. БроваРl1 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
ВИКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретар міської ради СаПОЖI(а 

Iropa ВаСIІЛЬОВllча, що діє на підставі СТ.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", РОЗПорядження Броварської міської ради від 

24.04.2008 року N2128 З однієї сторони, та Спеціалізована I\lонтаЖIIО

експлуатаціііна ділыflцяя управління Державтоінспекції головного 

управліllllЯ МВС YI(paїIIII в 1(IІївсы�ійй області, в особі начальника 

Телецького Івана Сергійовича з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а Спеціалізована МОlІтажно

експлуатаціііна дільниця управління Державтоінспекції головного 

управління МВС Укра'іНII МВС України в Кllївській області прийняла 

земельну ділянку площею О,1362га по вул,Фрунзе,2-а для 

обслуговування іСНУЮЧIІХ споруд в ~1.БроваРII. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 16.10.2008 року за N!!898-47-0S на умовах оренди на 

2 (два) роки, терміном до 16.10.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсь/(а ,л.lісы1f'аa рада 

Юридична адреса :L-"~ 
М, Бровари, вул ,Гагаріна, 1 5 

о .Р~ко~чиЙ обов 'язки 
It~' мі ,., ~ Ь:голови - секретар 

~
')I, ,"J І ':,:> о 

~ ,_ ·r. .-. 
r". ,. с я ПИ" -., ~ -:- . 

t,~r:-~ F о ~ і. о. 
{~3 оо о, о • ~ • - }.В.Саl'lО:НС"О - \. ~;,., ". ,. 

(,а ~ ,':'І r-,o /і 
-? .~'J .'.: 

9 t " " .. , * .. '/,і 
.. ~ ~I 'є ";\ ":6:1' 
~-:;;' 

ПРИЙНЯЛА: 



Договір Н!!І 
"ро .ІІесеllllЛ ЗІІflll do dOlOtl0PJ1 oplmdll :Je.JtfI!!Л6110r dіллllllll 

tlld 11.lttll""1R 2006 p0Нj1.N!0406JJBOOIB2 
МІСТО Бровари КІІЇВСЬКОЇ області 

08 rpYAllR дві 11IСВ'lі BOCLJ\IOfO року 

OPEНДOДABE~Ь: Б~оварськ.а міська рада КIІЇВСької області, IОРJlДllЧllа особа за 
ЗDКОІІОДВВСТВОМ YKP~IJIIi, lДеllПIФlкаціПIlИЯ код за даllИМJI ЄДРПОУ 26376375, 
IОРlf~IIЧJiа ~peca: КИlвська обл., м. БроваРJI, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНYlОЧОГО 
O~OB яз~и МІСЬКОГО ГОЛОВІІ.-: CCKpeтap~ ради CaIIO;KI(a Ігорв 8аСllnЬОВII'IВ, ЯКІІА діє ІІа 
ПІдстаВІ ст.42 3WСОllУ УкраШIi ((Про МІсцеве самоврядуваНIІЯ в Україні)), з одного боку, 
та 

<?PF:НДAP: ПП P~дeHKO Микола ДмIlТРОВИЧ, JОРИДllЧllа адреса: м.Бровари, 
вул.олIмпIАсы�&, 1 О кв.64, l~еНПlфікаціЯниЯ код 1911214970, далі -"ОРЕНДАР" 3 друго.· 
старо"", УКЛanи цеА ДОГОВІР про наступне: 

Дuочи добровільно і перебувВlОЧИ при здоровому розумі та ЯСllіD пам'яті, 
розуміlОЧИ значення своїх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цивілы�огоo 
законодавств&, що реГУЛІОІОТЬ )'ICnадениА НИМІІ праВОЧllН (зокрема, з ВИМОГDМИ щодо 

недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від «ЗО)) вересня 2008 року N!!883-46-05 нормативної грошової оціНКl1 земель міста 
Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року N!!898-47-OS, від 
25.01.2007 рОІСУ N!!221-16-05 та керуJOЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 11 квітня 2006 року уклали цеВ Договір N!! 1 
(ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ДШЯНКJІ від 11 
квітня 2006 року за N!!04063З800182 (надалі - Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступніА редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 11.11.2008 року N!! 04-3/13-3/1808 становить: 
- 27З 407 (двісті сімдесят три тисячі чomриста сім) гривень ОО копіDок. 

1.2.Пуикт З.l Договору оренди викласти в наступній редакції: 

ее3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 25.01.2012 року. 
ПіCJUI закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має пере~ажне. право 
поновлення Аого на новиА СТРОІС. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗНlше н~ж за ЗО 
КOJIендарних днів дQ закінчеНIІЯ cтpo~ дії .цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ 

ОРЕНДОДАВЦЯ про H~ip ПРОДОВЖIIПI иого ндеllОп·раво ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
Положення цього AurOBOPY про переваж 

Разі: .• !-
.- • ризначенИJIМ' - використанні земельної ділянки не за ЦIJIЬOB11M п , 

- порушення термінів сплати орендної ~a~; 
- допущення погіршеllНЯ ста"у земелЬНО1 Д1J1ЯНКИ)). 

о енди викласти в наСТУПllій редакції: 
I.З.Пункт 4.1 Договору P70.t (сім) відсотків від нормативної грошової оцінІОІ 

ее4.1. Орендна плата CТDIIOBIIТL та 
З оо • 27З 407 ОО гривень і CКJIвдaє: емельНОІ Д1JIJlИКИ -, . • ) гривень 49 копійок на рік. 
- 19 lЗ8,49 (Дев'ЯТИ8ДЦJIТЬ тисяч сто тридцять ВІСІМ 

ти У наступній редакції: 1.4.Пуикт 4.3 Договору оренди виклас 



«4.3. ОреНДllа плата ВНОСIIТЬСJI ріВIII"'11 • 
кanelrдapHl1X Дllів IlаС'І)'П1111Х 30 • чаСТКаМl1 щоr.IIСJlЧIIО ПРОТJlГOМ 30 (ТPlfДЦJIТII) 
без урахУВОНIfЯ пДВ IIШJIXОМ п:С;ОННВI КВJJеlfДDРШlr.1 ДІІСМ звіПIОI'O (ПОДО1'l(08О1'О) MiCJIЦJI 
33217815700005 УДК у Ки·' .: Р~DНІIJI 110 розрахунКОВllП рахунок OpelfДOдDDЦJI 14'е 

Б ІВСЬКІ о ~acтi М. Києво, КОП ЗЮ10 23571923 МФО 821018 
одеmttVRач - роварське ВДК .... м , , ,. •.. " - , код маСllфlкаЦIІ 13050500 - оренд0 зеr.ші». 

1.5: Пункт ~.~.2 Договору оренди Вllмасти в lfаступніП редакції: 
«4.5.2. ЗМІНІІ рОЗМІрІВ земе~ьноro подаТlnl тоо. .. 

... '. • ' • • 'J а Ставок ореllДНОI плати, ЗМІНИ нормаТИВНОI 
rpOWOBOI ОЦШIСИ, ПlдвищеНllЯ ЦІН, тарифів, зміllИ коефіцієнтів індексації визначеНІIХ 
ЗDКОllодавством. ' 

У ВИПадку віДМОВIІ ОРСllдаря ЗМ· 
ІНИТИ ореllДНУ плату на умовах, визначеНI1Х п.4.5 

ДоroВОРу, ОреlfДодавсць мас право розірваТJt цсП Договір В ОДНОСТОРОННЬОМУ 
порвдку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди вимасти в Ilаступній редакції: 
«4.5.4. У разі. неВIІесеНІІJI ореНдllОЇ плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованОСТI вважається податковим боргом і стягується 3 нарахУВВJIНJlМ пені, що 
Hap8XOBY~CJI на суму податк?вого. боргу (з урахувонням штрафних санкцій за їх 
НDJlВНОCn) ІЗ розрахунку 120 ВІДСОТКІВ річних облікової стаВЮI НаціоналЬІІОГО банка 
YкpaiНlf, діlОЧОЇ на день виникненНJI такого податкового боргу або на день ЙОГО (його 
частині) погашення, залежно від того, яка з величин тaюrx ставок є бinЬШОIО, за кожний 
КВJIевдарниfi день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди Вlімасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'итиденний термін піСЛJl державної реєстрації цього 
Договору та/або будь-яких додаТКОВllХ УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень 
до Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
місцем знаходжеННJI земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

«9.4.6. в П'JlТИДенний термін пісnи державної реєстрації цього Договору та/або будь
JIКИX додаткових УГОД, Договорів про внесеННJI змін та доповнень до Договору тощо 
нвдати відповідну копію органу державної податкової служБJI за місцем знаходжеRНJI 

земельної ДЇJUlНICИ». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: «12.3.4. ініціаТИВОІО однієї із Сторін в односторонньому поридку у 
випадках, передбачених ЗВl'ОНОМ та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди ВИКJIа~ в наcтr~н~й редакції: 
«12.4. РозірванНJI До.Фвору оренди зеМЛІ за ІНІЦІативою OpeндoдaвЦJl в 
односторонньому порJJДК)' ,ДопускаЄТЬСJl у разі неВИКОНВІfНЯ Орендарем ВІІМОГ пункту 4, 
підпунктів 6.4 та 9.4 даногОІоДоговору». 

2. Цей Договір піДJIJlгає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає 'ЧИнності піCЛJI піДШIСання сторонами та його державної 
реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJI до правовідносин шо виникли з 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щодо поданНЯ цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
• • ОКJIвдаютьCJI на OpeндoдaвЦJl. ПОВ'ЯЗВИІ з його державНОІО реєстрацlЄІО, п 

5 Інші ренди земельної дїЛJIНКИ від 11 квітня 2006 року за • умови договору о 

Н!О40633800182 залИШalОТЬСJl без змін. 



6. Цей Договір ухпадено у тр СІШ)', OДl!!1 З JlКІ!Х знахОДlIТЬСJI в О ЬОХ npIIMipHIIXOX, що '-IDlОТЬ ОДllаХОDУ 10РlfДIІЧНУ 
ЯЮІА ПРОDів Doro державну peє~~OдaBЦJI, _дрYl"!IR - в Орендаря, третіА - D органі, 
пїДПРllЄr.lетвD "Центру державНО ВЦІІО - КИІВСЬХІR регіОНDJlьніА філії Державного 

оо го земельного УхраlllІІ по зеr.tCnЬІIИМ ресурсвм". кадастру при Держввному xor.liтeтi 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
J(IІ/вськоIОJШАСТI 
ІОрИДtіЧИа адреса: 

м. Бровари, Dул.Гагвріllв,15 
в особі апожка Іrорп ВаСllJlLОВllЧ 

І.В. СlUІО3lСКО 

ОРЕНДАР 

ПРІІІІR"''''''; lІіdIlР"СЛІ'Щ6 
Руде"ко МІІкола Дл"",rРО811., 
IОридичнв адреса: 

вуn. Оnімпійськl, 1 О хв.64 
м. БРОDВРИ 
обn. Киівська . .. 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

-. 
Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська рада, в особі 

ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПриваТНlfїl підприємець РудеllКО Мllкола ДMIITPOBII~I з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ піДПРIIЄ~lець 

Руденко Микола ДМlfТРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,2000га, 

. для обслуговування відкритої автостоянки по вул. Чкалова в районі 

легкоатлетичного манежу в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 25.01.2007 року за К!!221-16-05, від 30.09.2008 року К!883-46-05 

та від 16.10.2008 POICY К!898-47-05 на умовах оренди на 5 (п'ять) років, 

терміном до 25.01.2012 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.. -:-

Броварська ",іська pa~a 
К"івсько; 06ласnrі -
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
Виконуючий обов'язки міського 

и - секретар міської ради 

І LB.Cano3lcKo І 
-~-Ц"j:~--

ПРИЙНЯD: 

Пр"ваln""'; lІідnрllЄА,еl(Ь 
Руденко МIlкола Д"'''nlрОВIlq 
Юридична адреса: м.Бровари, 
вул.ОлімпіЙська, 1 О кв.64 

#= І м.д.РуIJєнlUJ І 
wy 



Договор Ng1 
Про внесення змін до д 

оговору оренди земельно; ділянки 

від. 14 серпня 2006 року N90406ЗЗ800З49 
Місто БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

05 грудня дві ТlfСЯ'lі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~liCЬKa рада київсыоіi області, IOPIIAII'lIIa особа за 
закОIIОДQВ~:rвом Украши, 1ДеНТИФlкаЦlЙЮffi код за даними ЄДРПОУ 26376375, IОРIIДIІ'1ІІ8 
адреса: І<швська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна. 15, в особі ВИКОНУIО'lОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського 
ГОЛО~.ІІ - секрс:аря ради Сапожка Ігоря Васильовича, Яlсиfi діс на підставі ст.42 Закон)' 
УкраІНИ (сПро МІсцеве самоврядування в Україні», 1 (JC>,,;cї сm(Jрmш. та 

ОРЕНДАР: орендне підприємство «Броварипромжитлобуд», IОРИДIІLша адреса: 
м.Бровари БУ;'lьв.Незалежно~ті.14, ідентифікauійниfi код 05472985 (свідоцтва про державну 
перереєстрaullО суб'скта П1Дприсмницької діяльності, виданого виконкомом Броварської 
міської ради за Н!!05472985 від 25 грудня 1996 РОІСУ) в особі керуlOЧОГО ОРСНДШІМ 
підПРIІСМСТВОМ Левицького Сергія Володимировича, який діс на підставі статуту. надалі -
"ОРЕНДАР", 3 дpy~oї сmОРОIIZl, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясніП пам ЯТІ. pO'JYMiIOLfIl 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 1aKOllOA8BcrBIL що 
регуmОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності праВО'lIШУ). 

відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО міськоlO радОIO від «30» вересня 2006 
року Н!! 88З-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та кеРУIОЧИСL 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.З Договору оренд}! земельної ділянки від «14» серпня 
2006 року уклали цей Договір Н!! І (1І0дО.'lі - Дo~oвlp) про внесення змін до Договору оренди 
зе~lельної ділянки від 14.08.2006 року за р.Н! 0406ЗЗ800349 (надалі - Дo~onlp ореш)u) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наСТУПllі зміни: 

1.1. Пункт 2.З Договору оренди Вlшласт}! в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова ~iHKa земелыІїї діЛЯНК~1 на період ~rД~ВНlщтва. ЗГ~ДНО ВІІТЯГУ '3 

технічної ДOl(ументації про нормаТІIВНУ грошову ОЦІНІСУ земелЬНОI ДIЛЯНI(И ВІДДІЛУ 'Jем.~ьних 

ресурсів в м.Броварах від 24J.Q.2008pOKY. N!!04-3~1З - З~~464 становить 869 772 (ВІСІМСОТ 
шістдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят ДВІ) гривНІ ОО КОПШОК. 

Нормативна грошова оцінка земелыІїї діЛЯНКIІ з дати здаtlї. об'скта в еКС~JI~аnщіIО ~гi~1I0 
DИТЯгу З технічної ДОI(ументації про нормативну rpошову OUIHICY земелЬНОI ДІЛЯШ(И ВІДДІЛУ 
земenьЮIХ ресурсів D м.Броварах становить від 24.10.2008року N!!04-~/1З - 3/!~65 1 739 543 
(ОДИН мільйон сімсот тридцять дев'ять ТІІСЯЧ п'ятсОТ сорок ТРІІ) ГРИВJiI ОО копшою). 

1.2. В підпункт з Пункту З Договору оренди внести зміни. замінивши цнфру «З» Ііа 
ЦИфру «З. 1» та виклаСТlI в наступній редакції: 



ес3 1 ЦеП Договір yкnaдcllo строком 110 2 ( ) 
о~і;I'lеIIIIЯ СТРОІСУ діі цього Договору ОРЕН дДАво РОКІІ, терміllОМ до 26.06.2010 року. Пісnя 

'ІОВІІ" строК. У ЦЬОМУ розі ОРЕНДАР Р має ПСРСВОЖІІС право ПОІІОМСШІЯ Ного НП 
І • ПОВІШСІІ ІІС піЗllіш' зо . OKi,.'.eJIIIJl строку ДІЇ цього Догопо . е НІЖ за KanellAopllIIX ДІІІВ до 
, А' ру ПIlСЬМОВО ПОВІДОМІІТІІ ОРЕНДОДАВЦЯ про flDмір 
РРОДОВЖJlТlI ого ДIJО. 

Положсння цього Договору про пе . 
. _ . рева/lШС право ОРЕНДАРЯ lІе заСТОСОВУIОТLСЯ у РО1і: 

• BIIICOPIICТDJtHI земеЛЬНОI ДІЛЯІІКІІ не ЗD uinLoBII"1 . .. ПРII'3l1а'lеIIllЯМ; 

• порушення терміllів спnаТI! opellAIIOЇ ПnОТIІ. , 
• допущеllllЯ погіршення стану зеМСЛІ.IІОЇ діnЯIІКlШ. 

I.З.Пункт З ДОГОВОРУ ореНДІ І ДОПОВІІІІТІІІІОВІІМ підпунктом З.2 ІІОСТУПІІОГП змісту: 

((3.2 Cтpo~, передбачеllllП для бу~іВIІІЩТВО об'СIСТО містобудування (введення об'скту в 
екс~луаТnЦJlО), вста~~о~леJII~~ терм.шом до 26.06.2010 року, згідно рі шеllllЯ ПИКОIlОВLIОГО 
КОМІТету БроварськОІ МІСЬКОІ ради ПІД 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4.Пункт 4.1 Договору ореllдИ Вllкласти в наступній редакції: 

«(4.1. Орендна плата CTallOBHTL 10 (десять) % від нормативної грошової· оціllКИ 1t:MenbHoї 
ділЯН1G1 - 869 772 гривеНL - і складос 86977.20 (вісімдесят шісТL ТИСSІLI дсв'ятсот сіМДССЯl 
сім) гривень 20 копifiок па pilC - 110 період будіВНlІцтва; 

ОреНДlіа плата стаllОВІІТЬ 0,1 (нуль ціЛJlХ одна десята) % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки - 1 739 543 гривень - і складає 1 739,54 (одна тисяча сімсот 
ТрIlДЦЯТЬ дев'ять) ГРltвень 54 копifiки на рік - з дати затвердження Акту державної комісії 
про прийняття в експлуатаціlО закінченого будівництва об'єкту; 

1.5.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити НОВІ ІМ підпунктом 4.1.1 наступного змісту: 

ес 4.1.1. Розмір орендної плати збільшусться в 5 (п'ять) разів в разі перевищення строку. 
встановленого для будіВНlщтва об'єкта містобудування (введення об'ЄIСТУ в експлуатаціJО), 

визначеного у п.З.2 цього Договору. 

l.б.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 наступного змісту: 

((4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі. передбаченому п.4.1.1 здіПсtIJОЄТЬСЯ ПОLlІІнаlоttи з 
!dicJlЦJI, наСТУШІОГО за Mic~цeM заJсінчеНIІЯ строку, встановленого для будіВНlІцтва об'єкта 
~Іістобудування (введення об'ЄJCТY в еlссплуатаціJО), визначеllОГО у п.3.2 ULOfO Договору)). 

~ 

1.7.Пункт 4.3 Договору оренДи викласти у наступній редакції: 

((4.3. Орендна плата вноситься ріВНIІМIІ часткаМIІ щоміС~ЧIІО протягом ЗО (~ІІДЦЯТ") 
календарних днів, наступних за останнім калеJlдаРJlИМ Дllем ЗВ1:'НОro (подаТ1СОВОГО) МІСЯЦЯ без 
урахування ПДВ шляхом перерахУВ8JШЯ иа розрахУНКОВИl1 ра.,<унок ОреllДодавця Н!! 
3З2]0812700ОО5 УДК У Київській області м. Києво, 1СОД ЗКПО 23~71923, МФО 821018, 
одеРжувач _ Броварсы1еe ВДК, lСОД класифікації 13050200 - оренда зеМЛ1)). 

1.8.Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИJсласТІ" в наступній редаJщії: 



- ~-

«4.S.2. зміШI розмірів зсмenJ.lfОГО податк та оо • оо 
вої оціl'КII. піДВIIЩС"ШI ц'" Уф' ~BOK ОРСlІдНОI ПЛОТІІ. зr.1І ІІІ І ІІОРМПТІІВІІОІ 

rpoUJo 010.1 І • Tapll ІВ. ЗМІІІІІ косфіціснтїв іllдскспції. ВIlЗНО'IСIIІІХ 
3ВКОI.ОДDВCТD ... • 

у ВllПодlСУ ВІДМОВІІ ОРСІІДОРЯ зміШIТl' О 
О У ОреllдодовеЦL мас право о' РСllДllr плату 110 умовах, 011311a'ICIIIIX п.4.5 

Догоо р , р ЗIРВОТlI цсП ДОГОВІР в ОДІІОСТОРОІШЬОМУ порядку.» 

1.9.ПУНln: 4.5.4 Договору ОРСІІДІІ ВІІІСЛUСТ.І D IlаступніП рсдакцї" 
4 S 4 У РОЗІ І'СВНСССІІІІЯ ОрСIІДIІОЇ ПЛ І .. 

е( • • '. • aТlI у СТРОК". Оllll1аЧСIІІ UIIM ДОГОI1Ором. сума 
борГОDаНОСТI ВDажаСТLСЯ подаТКООIІ"1 б . . 

3В поргом І СТЯГУСТI.ся '] lІараХ}'ОШIІІJlМ ПСІІІ. що 
ІІВРО"ОВУСТЬСЯ 110 C~MY по~аТI~ОВОГО бо~гу (~. урахуоаllllЯМ UlтрафllllХ CUIIKuiii 10 їх IІUJlВlІості) 
із розрахУЮСУ 120 ВІДСОТІСІВ РІЧІІІІХ оБЛlКОВОІ стаВICIf НаціОllального баllка УIСРПЇНIІ. діIО'IОЇ 110 

деllЬ ВІII'ІІ~lеIIIIJ1 такого подаТIСОВОГО боргу або ІІа деllЬ ПОГО (ЙОГО 'laCTlltli) погашеllllЯ. 
зonежНО ВІД TO~O. Яlса з ~СЛlIЧIIІІ Tal(llX стовок є біЛЬШОIО. за КОіlСШіЙ IсалсндаРlшіі ДСIIЬ 
прострочеШIЯ У ІІОГО сплаТІ», 

1.10. ПУІІКТ 6.4. Договору ореllдll Вllкласти в наСТУПllій редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаНlIА в п' ятиденниА термін після державJlОЇ реестрації ЦЬОГО ДОГОВОРУ 
тalабо БУДЬ-ЯIСИХ додаткових УГОД, Договорів про внесеНІІЯ зміll та доповнень до ДОГОВОРУ 
ТОЩО надати відповідну копію органу державної ПОЩІТІСОВОЇ службll за місцем :ша:І(ОДіIССШIЯ 
земельної діЛЯНІСЮ). 

1.11.Пункт 9 Договору ореНДІІ доповнити flОВИМ піДПУІІКТОМ 9.4.6 наСТУПIІОГО lмісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації ЦЬОГО Договору тalабп БУДЬ-ЯIСІІХ 
ДОДlТКОВflХ УГОД, Договорів про внесеНІІЯ змін та доповнень до Договору тощо нвдати 
відповідНу копію органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної 
дimuucи». 

1.12. ПУНlСТ 12.3 Договору оренди ДОПОВЮІТИ новим підпунктом 12.3.4. наступного 
змісту: 

«12.3.4. ініціативою однісї із СторіІІ в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У випадlСU, передбачених 
законом та цим Договором». 

1.13. В Пункт 12.3 Договору ореНДІІ, стосовно розірвання Дог?вору в O~HOCTopO.lllbOMY 
ПОРВДКУ, 1UlфРУ «12.3» замінити на цифру «12.3.4» та викласти в таКІЙ peAaKUII: 

«12.3.4.Розірвання Договору ореНДІ І землі за ініціаПIВОIО Орендодавця в ОДНОСТОРОННЬОМУ 
ПОРИДКУ допускається в наступних ВИПОДІСВХ: 

- невиконання QpelrдapiM вимог п.4, 6,З та п.9.4 даного Договору; 
- в разі закінчення СТРOJСУ дії дозволу на будівництво O?'EICТY містобудування, якщо 

Орендар за цей час не ПРИСТУПИТЬ дО виконання будівельних роБІТ; 
• • встановленого для будіВНlІцтва об'єкта містобудування - в разІ заКІнчення строку, 

(введення об'єкту в експлуатаціlO), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2,цей Договір підлягає державній реєстрації. 



деРіlсаВl10і 
ок . 

4.0бов'язок ЩОДО подання Цьото Договору ІІа державну ресстраціІО та витраТ1І, 
пов'JlЗа1lі з іі0ГО держаВНОIО ресстраціСl0, ПОКЛОДОІОТЬСЯ на ОРСllдодаВI.tя. 

S.Іluпі УМОВІІ договору ореНДІІ ЗСМСЛLllоі діЛЯIІКIІ від 14.08.2006 року за 
рЯ! 040633800349 ЗaJlllwаlОТЬСЯ бсз змін. 

6. ЦеП Договір УlсладеllО у трьох ПРllміРllІІках. що ма'ОТI. о:шакопу .орІІДНіlIlУ снлу. 
ОДIIИ З якJtХ ЗllаХОДJlТЬСН п Орендодавця. другий - D Ореllдарн. третііі _ поргані. НКllіі ПРО'lіо 
і10ГО державну ресстраціJO - кІІїDсы�ійй periOIlaJ1Lltin філії ДержаПIІОl'О підпр.,емстоа ·.ltCtITPY 
державного земельного Ісадастру пр ... ДержаВІІОМУ комітеті УкраїНIІ по ]смenЬШIМ ресурсам" 

РСlспі'llТl1 стор іІІ 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

Броварська міСЬІСВ рада КиівсЬІ'ОЇ області 

ідентифіl(аціЙШ-ІЙ код 26376375 

ІСІlівська обл., м. БроВар .... вул. Гагаріна. 15 

в особі Сапожка 

ОРСIІДіlР 

ОП ссБроварнпромж"тлобуд» 

бульв. НезалеЖtlості.14 м.Броварra 

Ін. код 05472985 

в особі Левицького 

.. .м егіонanьніА філії Державного піДПРllсмства "Центру Договір зареєстровано у КИІВСЬКІИ Р омітеті Україн .. по 1емe.nЬНliМ ресурсам" "во що У 
держав земельного кадастру при Дep1lcaBHO~~ к " e!L." t'.t 2012Z І'. 311 
Д мп"",' вчинено запис 11 

IL~·· ~ ~ 



Договор Ne2 
Про внесення змін до д 

оговору оренди земельно;' ділянни 

від. 1 ~ січня 2005 рону Н9040400700091 
МІСТО БроваРIІ КlІїВСЬКОЇ області 

- грудня дві ТIІСЯ'lі ІІОСЬМОГО POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міСІка рад К" оо б . 
••• '. м • а ІІІВСІ.КО' о лаСТІ. lopllДlltlНa особа зо 

ЗIІКОlfОД8ВСТВОМ УКРОIlШ, lдеlfТIfФlкаЦIИШIЙ код 'JO даНИМIІ ЄДРПОУ 26376375 
. К "вська обл мБ' , юридично 

адреса. ІІІ ., . ровори, вул. ГОГОРІІІО, 15, в особі ВШСОIfУlОЧОГО обов' язкн міського 
ronO~1I - секре:аря ради СОПОЖКО Ігоря ВОСJJЛЬОВIІ'Іа. який діє но підставі ст.42 Закону 
УКРОllШ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», 3 о()"іс; старт"" та 

~PEHДAP: . Вlfробн~чо-~омерціЙliа фірма «Кобол», 10РИДИЧ}lа адреса: АІ.БроваРJI, 
вуn.ГЛlнки.34. 1ДеНТ~ФlкаЦIЙНIІ.fi KO~ lЗ~14586. в особі директоро Козоренка, Петра 
Дмитровича, який ДІЄ на ПІдстаВІ СВІдоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
підприємницької діяльності - юридичної осоБJt. зареєстрованого виконаВЧJIМ комітетом 
Броварської міської ради ~a Н!! J 772 від 03,07.1997 року. надалі - "'ОРЕНДАР". 3 ()РУ;ООl 
стОРОlІи, уклали цей ДОГОВІР про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті. розуміlОЧIІ 
значення своїх дій. попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавство, що 
реryЛIОIOТЬ укладений НИМJI провочин (зокрема, 'J вимогами щодо недіАсності правочину). 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радою від «зо» вересня 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та керуючись 
положеннями пунктів 4.6.2. 4.6.З та 9.1.3 Договору оренди земельної діЛЯНКІI від « 13» січня 
2005 року уклали цей Договір H~ 2 ("Clда"і - Договір) про внесення змін до Договору ореНДІІ 
земельної ділянки від 13.01.2005 року за р.Н!! 040400700091 (надалі - ДОlовір ореllдll) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору -2ренди викласти D наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова o~iHKa земельної діЛЯНК!1 на період ~rД~ВНlщтва. зг!дно витягу з 
теХlfічної документації' про н~ативну грошову ОЦІНКУ зеМCnЬНОI ДU1янки BIД~U1Y земелЬ~.IХ 
ресурсів в м.Броварах від 05.11.2008 РО1су ,N'g04-З/13 - 311737 становить 66622 (ШІстдесят ШІСТЬ 
ТИсяч шістсот двадЦЯТЬ дві) гривні ОО Iсопі.~О~. . І • • 

Нормативна грошова оціlfка земеЛЬНОI ДІЛянки з даТIІ здач! об єкта в екс~л~атаЦIЮ ~fl~HO 
BllTJJry з технічної документаціі про нормативну грошову ОЦІнку земельНОI д1ЛЯН1CJI ВJДД1лу 
земельних ресурсів в м.Броварах становить від 03.11.2008 року H!!~-3/13 - З/1637 становить 
13з 245 (сто тридцять три тисячі двісті сорок п'ять) гривень ОО KOnIROK». 



1.2. В пїДПУIfIСТ 3 ПУШСТУ 3 Догово 
UI'фру сс3.1)) та BlflcnaCТl1 в lJаСТУПllіП редак:k: ОРСIlДII ВllеСТIІ зміllll, заміШIВШ11 ЦllфРУ (с3)) на 

сс3.1. ЦеП Договір YlcnaдCIIO СТРоком ІІа І (о . . 
ЗD.сіll'IСННЯ строку дії цього Договору ОРЕн;':ll) рІК, ТСРМШОМ ДО 16.10.2009 року. Після 
1І0811П СТРОК. у цьому разі ОРЕНДАр пов Р мас. п~рсва)l~"С право ПОllовnеШIЯ Пого 110 
закіllчеJlIІЯ eтpOICY дії цього Договор ~І ІІІІСІІ 11«: ПІ~ІІІІUС ІІІЖ за 30 кanСllдар"шс днів до 
ПРОДОВЖІІТJJ Вого діlО. у ІСЬМОВО ПОВІДОМІІТJI ОРЕНДОДАВЦЯ про 110мір 

ПоложеНIІЯ цього Договору про ПСРСІ) . .. . аЖllС право ОРЕНДАРЯ ІІС заСТОСОUУIОТЬСЯ у разі: 
• B.IKopIlCТOJlH. земеЛІ,НОI ДIЛЯIІКIt ІІС ЗО ціЛLОВJ.I&1 П 

ОУ РІІЗІІОЧ«:ІІІІЯМ; 

• порушення терміllів сплаТIІ ОРСllдllОЇ ПЛОТІІ: 

• допущеlJJlЯ погіршеllllЯ CTallY земеЛLНОЇ ціЛЯIІКIJ». 

1.3.ПУJlКТ 3 Договору ореllдll ДОПОВIНIТJ.lIІОВIІМ піДПУІІКТОМ 3.2 lІаСТУПIІОГО змісту: 

«З.2 Cтpo~, псредбачений для бу~іВlІІщтва об'єкта містобудуваllllЯ (введення об'скту в 
еКС~ЛУDтаЦIІО), вста~о~леll~~ терм.шом до 16.10.2009 року, згіДIІО рішеflНЯ ВШ'ОIШВЧОГО 
KOt.IITeт)' Броварсы�оІ� МІСЬКОІ ради ВІД 05.12.2008 року Н!!61 6. 

1.4.Пункт 4.] Договору ореllдИ вш,ласти в flаступніfi редакції: 

«4.1. Орендна плат~ становить 7 (сім) % від нормаТИВIІОЇ грошової оцінки 1емельної діЛЯIІКIІ 
- 66622 гривень - І складає 4 663,54 (чотири тисячі шістсот шістдесят TJ1I1) ГРIІВllі 54 копiRКIІ 
110 рік .• на період бу діВJllІцтва; 

Орендна плата становить 7 (сім) % від нормативної грошової оціНКІI земельної ділянки
ІЗЗ 245 rpl"BeHL - і складає 9 327.15 (дев'ять тисяч триста двадцять сім) гривень 15 копіЯОIС на 
рік - з дати затверджеllНЯ Акту державної комісіі про прийняття в експлуатаціlО закінченого 

будівющтва об'єкту; 

1.5.Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНІіТИ новим підпунктом 4.1.1 наступного змісту: 

ес 4.1.1. Розмір орендної плати збinьшусться в 5 (п'ять) разів в разі перевищення строку. 
встановленого для будівництва об'єкта містобудування (введеJlНЯ об'єкту в експлуатаціIО). 
ВlІзначеного у п.3.2 ЦЬОГО Договору. 

1.6.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити НОВ1ІМ підпунктом 4.1.2 наступного 1місту: 

«~.l.2. Сплата орендної плаw у ро.змірі, передбаченому п.4.1.1 здійснlОЄТ~СЯ ПОЧШlаlО,ЧИ з 
аIIСJlЦЯ, наступного за місяцем заКІнчення строку, встановленого для БУДІвництва об єкта 
МіСТОбудування (введення об'єs;r.y в еl(сплуатаціlO), визначеного у п.3.2 цього Договору)). 

1.7.Пункт 4.4 Договору оренди викласти У наступній редакції: 
«4.4. Орендна плата вноситься рівними часткам}1 щоміс~чно протягом 30 (Т~ИДЦЯТИ) 
lGUIендаРШіХ днів, наступних за останнім Іcanендарним днем ЗВІТНОГО (податкового) МІСЯЦЯ без 
уРахУВання пдв UШJIXом перерахування на розра.ХУНКОВ}IЙ рахунок Орендодавця Н!! 
33210812700005 УДК У Київській області м. КJ.IЄB8, код ЗКПО 2З~71923: МФО 821018. 
одеРжувач. Броварське ВДК, код клас.,Фікації 13050200 - оренда землш. 



1.8.ПУIІІСТ 4.6.2 Договору ОРСllдl1 B11кnaCТ11 в . 'оо 
«4.6.2. зміШI розмірів земелыІгоо Податк та :гаСТУПIl1П рсдаКооЦI1:. оо 

шовоі оці.IКII піДВllщення цін ~. ~BOK ОРСІІДНОІ плаТІІ. ЗМ11111 нормаТIІВIІОI 
rpo • • ТВРИ(І,ІВ. ЗМІІІІІ косфіціснтів іllдексації. ВlІзна'lеШIХ 
30КОIIОДОВCТDОМ. . 

У ВIШDдIСУ ВІДМОВИ Орсндаря зм' 
IIІ1ІТ11 ореНДIlУ плату ІІа УМОВ0." ОlfЗllачеllllХ п.4.6 

ДоговОРУ. Орендодавець мас право розірват 11 Д . • 
• 11 це ОГОВІР n ОДІІОСТОРОІІІІІ,ОМУ порядку.» 

1.9.Пушст 4.6.4 Договору ореllДИ В11клаСТ11 n Ilасту . іі '00 • ПІІІ І редаКЦI1' 

4 6 4 У разІ lІевнесення ореllДIІОЇ пл '. « . • • . ати у СТРОКІІ, ВІІ111аЧСІІІ ЦІІМ Договором сума 
борГОВВНОСТI вважасться подаТКОВII"1 б . • . 

3В .. ОРГОМ І стягується З нарахуваllllЯМ пеш. що 
IIОРо.'(овУЄТЬСЯ ІІВ C~MY по~ат~ового боргу (з урахуваllНЯМ штрафllllХ саllкцііі за ЇХ llаяВlІості) 
із розрахунку 120 ВІДСОТІСІВ pl'lIIllX обліlСОВОЇ стаВКIІ l-ІаllіОIlМLНОГО баllка YKpaїtlll. діlОЧОЇ 110 

деJlЬ ВlІІш~неНlIЯ Talcoro податкового боргу або на дСIlЬ ііого (ііого '.аСТlші) ПОГ'dшеШIЯ, 
золехснО вІД TO~O. Яlса з ~еЛИЧИIІ таКІІХ ставок с біЛI.ШОIО, за КОЖІІІІіі IСМСllдаРllпіі ДСІІЬ 
прострочення у ного сплаТІ)). 

1.10, ПУНlСТ 6.4. Договору оренди викласти в IІвступнііі редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язанІІЙ в п'ятиденний термін після державної реєстрцції цього Договору 
тalабо будь-яких додаТ1СОВIІХ угод, Договорів про внесення змін та допопнень до Договору 
тощо нвдати відповіДJIУ копіJO oprallY державної податкової служби за місцем 111D.ходжеllНЯ 
земельної ділянки». . 

1.11.Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНИТJI ІІОВІІМ підпунктом 9.4.6 наСТУПIІОГО змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації ЦЬОГО Договору та/або будь-яких 
додаТКОВlіХ угод. Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо IІвдати 
відповідну копіJO органу держаВІІОЇ податкової служби за місцем зна.'(одження земельної 

ділянки». 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 12.2.8. наступного 

змісту: 

«12.2.8. ініціативоlO однієї із Сторін в ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку У ВИПВДIСах, передбачеиих 
законом та цим Договором». 

1.13. Пункт 12.3 Договору оренди Вllкnасти 8 наступніЛ редакції: 

«12.з.РозірваНIІЯ Договору -:Ьренди землі за ініціативоlO Орендодавця в ОДНОСТОРОННЬОМУ 
порядку ДОПУСlсається в наступних випвдках: 

,;.. 

_ невиконання Орендарем вимог п.4, 6.3 та п.9.4 даного Договору; 
.. ОІСУ Д'І'І' дозволу на будіВНlІЦТВО об'єкту містобудуввння, якщо - В разІ заКllIчення стр .' . 

Орендар за цей час не приступить до виконання БУДІвельних роБІТ, 
, • встановленого для будівництва об'єкта містобудуввння - В РОЗІ ЗШСlнчення строку, 

(введення об'СIСТУ в еlссплуатаціIО). ВІІзначеного У п.3.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 



nого деРіІСI1ВІІоі 

4.0БОD'Я30К ЩОДО подаlШIІ цього Договору 110 дсржавну реССТРl1ціІО та ВIIТРОТIІ, 
ПОВ'JlЗDllі :І пого деРЖОDНОIО рссстроціСl0. покпuдmоться на Орендодавця. 

Sllfші уltlОВИ ДОГОВОРУ ОРСllдll земелLIІОЇ діЛЯIІКJI від 13.01.2005 року зп 
роН!! 040533800091 ЗWJllwаIОТЬ.СIІ без змін. 

6. ЦеЯ Договір укладено у трьо:< ПРlІміРlIJlках. що маJOТЬ однакову 'ОР"ДІІ'ШУ СНЛУ. 
ОДJШ з ЯК1IХ знахОДlfТLСIІ D ОрендодаDЦЯ, другнп - ВОрендарк. третіn _ в органі, ЯКllfi провів 
вого держаDНУ ресстраці.о - КIІїоськіn регіОIlaJ1L1ІіЯ філії Дсржавного піДПРIІСМСТОО "цeJl~y 
дсржаВlfОro земелLНОГО кадпстру ПРІІ ДержаВІІОМУ комітеті Укроїш. по 1смеЛЬ.IІІМ ресурсам 

РСJсоіЗllТl1 сторі .. 

ОрСllДОДПВСЦL 

Броварсы1аa міська рада Київської області 

ідеНТ11фікаційний код 26376375 

Київська обл., м. БРОDари. вул. Гагаріна. 15 

в особі СаПОЖІС8 

Iro 



Договор Х!!І 

"ро ІlIIесе""л :МІі" до договору оре"д" зе."'и""оf діллllКІІ 
від 27 6ереЗІІЛ 2006 року ,"'90406ЗЗ800128 

місто БроваРIІ Київської області 

ДесптогО ГРУДІ ІВ двї ТІІСЯ'.Ї восьмого POIC)' 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварськ.а міська рада Київської області, IОРІІдична особа за 
закОllОДВВCТDОМ УКР~ІІІИ, lДеllТИфlкаціЙНJ.Й код за да.",м.. ЄДРПОУ 26376375, 
IОРllДllчна ~peca: КИlвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНyJОЧОГО 
обов'язки МІСЬКОГО голови - секретаря ради Сапожкп Ігоря 8ПСIIЛLООII'IП, який діс на 
підставі cт.~2 ~ВJCO~ УІСР~НИ «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 24.07.2008 року Н!!128 з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Приватне підприємство «Бест», юридична адреса: м.Бровари. 
вул.Красовського,19-а, ідентифікаціf.iниЙ код 25293807, в особі директора РеЗllїIСО 
Віктора ВОnОДIII\ШРОВII'IО. який діє на підставі cтaтyry. зареєстрованого ВІIКОНавчим 
комітетом Броварської міської ради за Н!!1918 від 03.06.2002 року з.дРУ20t· сmОРОІІIІ, 
укnапи цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ОЗllайомлені з приписами Цllвільного 
законодавство, що реГУЛIОIОТЬ ytCЛадений ними правочин (зокрема, з ВИМОГВІ}І щодо 

недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською 
радОIО від «ЗО» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель 
міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року Н!898-47-05 тв 
керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної 
ділянки від 27 березня 2006 року уклали цей Договір Н! 1 (надалі - Договір) про 
внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 27 березня 2006 року за 
N!0406ЗЗ800128 (надалі - Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в на~ту?ній редакції: • • 
ее2.З. Нормативна грошова оцінка земеЛЬНОI ДIЛЯНJGI ІІа пеРIО~ БУД.ВIIIIЦТВ~ 

зriдно витnгу з технічної ДOlсументації про нормаТlIВНУ грошову ОЦІНКУ земельно~ 
ділянки відділу земелЬНIiХ ресурсів у місті Броварах від 1.7.10.2008 ~oкy Н! 04:3/13-3/1276 
становить 654 З57 (шістсот п'ятдесят чотири ТИСЯЧІ тpllcтa п ятдесят СІМ) гривень 
ОО копійок. .. 

Нормативна гpO~OBa оцішсв земельної ділянки з дaТlI здачі 06'tICТ~ в 
• • оо окументаЦI"I' про норr.Jативну грошову OЦJНlCY еlсепnуатаЦЇIО ЗГІДНО внтя" З теХНІЧllОІ Д . 

ОО, •• ельних ресурсів у місті Броварах ВІД 17.10.2008 року 
земелЬНОІ ДIJDIНКИ вІДДІЛУ зем " 
N!!04-З/ІЗ-З/1277 становить 1 570 456 (один мільйон n ятсот СІмдесят тисяч ЧОnlР'lста 
п'ятдесят шість) гривень ОО копііоК». 

. З П з Договору оренди внести зміни. заміЮIВШJl цифру ее3» 1.2. В ПІдпункт . ункту ." 
на цифру ееЗ.l.» та Вliкласти в наступній Р5ед(ак,ЦIІ:) рок' Ів терміном до 23.02.2011 року. 
3 1 Ц й Д' строком на п ять , ес ." е . ОГОВІР укладено 'оо Д аво ОРЕНДАР має переважне право 
ПІСЛЯ закІнчення строку ДІІ ЦЬОГО ОГ ру 



J. 

ПОllовлеllllЯ f1oro ІІа IIОВIIП строк. у ць . 
Kвnel.дapHJlX Дllів ДО закіllчеНlIJr стрО;IУ P~I ОРЕНДАР ПОВllllеll Ilе пізнішс Ilіж за зо 
оРЕНДОДАВЦЯ про Шlмір ПРОДОВЖIIТlIКУП ДІІ .цього ДОГОВОРУ ПІІСLМОВО повіДОМllТlI 

П . ОГОДІІО. 
ОЛО/І'СІШЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ про п 

у разі: еРСВОЖIІС право ОРЕНДАРЯ lІе застосовYlОТЬСЯ 

- ВIІКОРJlСТВlІні земельної діЛЯIІКlІlІС за ц' 
_ порушення тсрмінів СплаТIt орендної плIЛLО~ItМ ПРIІЗllа'IСШIЯМ: 

. аТIІ, 
допущеlШЯ ПОГIРШСШlя.стаIlУ земсльної діЛЯIIКlШ. 

1.3. ПУІІКТ 3 ДОГОВОРУ орендн Д 
змісту: ОПОВIШТll НОВІІМ підпунктом 3.2 наСТУПIІОГО 

«3.2. СТрОI' передбачеНIІЙ для будіВНlщтва об'скт . б 
• ) w а МІСТО удупаllНЯ (введеllНЯ об'скту в 

експлуатаЦ110 • встаllовлеllllll терміном ДО 01 12 2009 .. 
комітету Броварсы�оїї MiCLI'OЇ . 05 " року, ЗГІДІІО РІШСНІІЯ ВНКОllавчого 

радll ВІД .12.2008 року Н!!616. 

1.4. ПУІІКТ 4.1 Договору ореllДl1 ВІІІ(Ласти в Ila~'M 'оо 
-'JПІІІН редаКЦIІ: 

«4.1. Ореllдна плата стаllОВИТЬ 5 % (п'ЯТЬ) відсотків від нормати І" оо' 
земельної діЛЯНКII- 654357,00 гривень _ і складас 3271785 ( ВІ 01 ГР?ШОВОІ. О~ІІІКИ 

• • м. , тридцять ДВІ ТИСЯЧІ СІМСОТ 
СІМНадцять) rpllBeHL 85 КОПІІІОК на РІК - "СІ період будівlllщmва; 

Оре~щ~а плата стаНОВІІТЬ 5 % (п'ять) відсотків від lІормаТИВIІОЇ грошової оціНКIІ 
з~мелЬНОІ ДІЛЯШ'li :- 1 570. 456 гp~BeHЬ - і складас 78 522,80 (сімдесят вісім тисяч 
о ЯТ~~: двадця:ь ДВІ) ГРИВІІІ 80 КОПІЙОК на рік - 1 даmlllаmверr).'lСеll"Л Акту дер)/савllоl' 
КО.ше" '''ро nРUllllлmmSI (І експлуатацію закі"чеll()і'О будіОlllЩnJвCl об 'СІ\nJУ; 

. 1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 4.1.1. наступного 
ЗМІСТУ: 

«4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів В разі перевищення 
строку, встановленого ДЛЯ будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в 
експлуатаціJO), визначеного у п.3.2. цього Договору. 

1.6. Пункт 4.1 Договору opeHДli доповнити новим підоунктом 4.1.2 настуоного 
змісту: 
«4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіЙСНІОЄТЬСЯ 
оочинаючи з lflісяця, наступного за місяцем закінчення СТРОІСУ, встановленого для 
будівництва об'єкта містобудуваllНЯ (введення об'єкту в експлуатаціIО). визначеного у 

0.3.1 цього Договору». 

1.7. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ ВJlкласти у настуонііі редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься ріВl1ІlМIІ частками щоміСЯЧIІО протягом 30 (ТРІІДЦЯТІІ) 
К8JJeHдapHliX днів, наСТУП!lИХ за останllім календарНIІМ днем звjтного (податкового) місяця 
без урахування ПДВ ~XOM перера.,<уввння на розрахунковий рахунок Орендодавця 
Н!! 33210812700005 УДК У Київській області м. Києво. ІСОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське gitK, код клаС.lфіl,вціі 13050200 - ореllда землі». 

1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди Вllкласти в lІаступні~ редакції: . оо 
«4.5.2. змін}! розмірів земельного податку. та CT~OK ope~д~01 ?Л~Т.І, зм1Н~. нормаТИВНОI 
ГРошової оціНКIІ, підвищення цін, таРllфlВ, ЗМІНlі l,оеФЩІЄНТІВ ІндеКС8ЦlІ, визначених 

законодавством. 
У випадку віДМОВlі Орендаря змінити. орендну wплату ~a умовах, визначених 

0.4.5 Договору, Орендодавець має право РОЗlрваТ11 цеи ДОГОВІР в односторонньому 
ПОРЯДІсу.)) 



1.9. Пущ« 4.5.4 Договору ОР"'І 
S 4 У . .. Ідll ВшcnаCТJr в 11 'п '" «4. •• РОЗІ IIСВllесеllllЯ opellДlroї n аступ... рсдаКЦlI: 

заборгованості вважається подаТКОВIІ~а: ~ ~OKII. ВllзrrаЧСlrі ЦIІМ ДОГОВОРО,.І, сума 
1Іараховується 11І1 суму податкового б Р ОМ І стягусгься 3 Шlра.'tуваIIНЯМ пені, що 
IIIUIВІIОсті) із розрахУJIКУ 120 відсотк' ор!">' (з ура.~уваl!IIЯМ wтрафrшх caHKЦЇn за іх 
УкраїIШ, діJОЧОЇ ІІа день ВІШІІКІІСІІІІЯ ~B РІЧІІІІХ оБЛІКОВОЇ стаВКIІ націоllалыІгоo банка 
'lаСТlші) ПОГDWСІШЯ, ЗDJJСіl(JIО від того акого Податкового боргу або на деІІЬ Аого (Аого 
КDJlСJlдаРJШП день ПрострочеllНЯ у fiог,ояка 3 В~nl1'1"1І таКІІХ СТОВОК с біЛl.WОIО. за КОЖНllfi 

спnат!». 

1.10. Пункт 6.4. Договору ОРСIlДII впкnас 'м Оо. 
«6.4. Орендар зобов'язаНllfi в п'ятп С ТІІ ~ lІа~1)'ПШII редаКЦIІ: 
Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ дoдaTKOBI~ ІІ;ІІІА тсрмш ~IСnЯ держаВIІОЇ p~ccтpaцiї цього 
ДО Договору тощо lІадаТIІ відп' у o~, ДОГОВОРІВ про ВllеССШIЯ ЗМІН та ДОПОВllеllЬ 

ОВlдllУ КОПІІО oprallY Д' оо оо б 
"'І'сцем знаходження земenы�о'l'· . сржаВIІОI податково І служ 11 за ... ДІЛЯНКИ». 

змісту: 1.11. ПУІІКТ 9 Договору ореllДИ ДОПОВНІІТИ НОВИМ підпунктом 9.4.6 наступного 

«9.4.6. В п'ЯТІІДенний термін після держаВIІОЇ реєстра Оо. Д aJ б . ЦІІ цього оговору Т або удь-
яких ДO~TKO~I1X УГОД'. ДОГОВОРІВ про внесеllНЯ змін та доповнень до Договору тощо 
надати ВІДПОВІДНУ КОПlIQ органу державн оо оо б . оо • 01 подаТIСОВОI сnуіІС .. за МІсцем зна.'tОДіКення 
земелЬНОІ ДІЛянки». 

1.12. ~YHКТ 12.3 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом Ї2.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: 

(С12.3.4. ініціаТИВОIО однісї із Сторін В ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У B.rnaдKa.'t, 
передбачених законом та цим Договором». 

1.13. Пункт 12.4 Договору оренди Вllкnастп в такій редакції: 
«12.4. РозірваІІНЯ Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в 
односторонньому порядку допускається в наСТУПНlіХ випадках: 

- невиконання Орендарем вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 цього Договору; 
- в разі закінчення строку дії дозволу на будівництво об'єкту містобудування, 

якщо Орендар за цей час не приступить до виконання будівельних робіт; 

в разі закінченJUI строку, встановленого для будівництва об'єкта 

містобудування (введення об'скту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір нвбllрає чинності після підписання сторонами та його державної 
реєстрації та застосовується до правовіДНОСІІІІ що ВflНИКЛИ 3 01.10.2008 рОКУ. 

:~ . 
4. Обов' ЯЗОІС щодо подання цього Договору на державну реестраЦІЮ та витрати, 

пов'язані з його державною реєстрацією, покладаються на Орендодавця. 

S. Інші умови договору оренди земельної діляНКІl від 27 березня 2006 року за 
N!0406ЗЗ800128 залишаються без змін. 

6. Цей Договір Ylсладено У трьох ПРJ.1міРЮІК~, що мають OДHaкo~~ юридиЧН?' 
силу, один з яких ЗIlаходиТЬСЯ в Орендодавця, ДРУГИ.І- в Орендаря, третІ}! - в органІ, 
який провів його державну реєстрацїІО - Київській регіональній філії Державного 
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піДП~IІСМCТDа "ЦСІІТРУ деріl(ОВIIОГО 
Yкpalllll ПО земелы�ІІ''1� реСУРСn"I". земenЬІІОГО KnllOcтpy пр Д • 

n _.. - 11 еРЖОВIІОМУ КОМІТеті 

ОРЕНДОДАВЕЦl2 
РСlсвіЗ11Т11 сторіІІ 

liPOlIopCbf(a ",,/c6f(a рада K"rocI''''J;' областІ 
JOрllдllЧlfа адреса: 

іДСIІТlIФіlсаціfilшfi код 26376375 
КlІївська обл., 
АІ. Бров pll, вул. Гагаріна. 15 
в особі allO:J"'a lZ0РЛ ВаСІIЛЬООIl"1І 

__ ~~~ ...... --.... / lB.CaIlO:JIC«O/ . -' .' ~. : І l' і 
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ОРЕНДАР 

ПЛ «Бест» 
~ОРI'дJ'іlJlа адреса: 
'ДСIfТlfфікаціііш.іі "ОД 25293807 
К"Їпська обл,. 
м.БроваРIІ, вул,КраСОВСLКОГО 19-А 
~ особі re:J/~;1i1l BllilllOPII ВnЛOt)~LI"'Рn(lll'lІІ 

/,1 о' 

~,~~~/ '~,~-~,:~':, 
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'. МП, ~"., ~; 
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Договір зареєстровано У J(иївськіR регіональній філії ДержаВflОГО підпр"ємства 
державного земелЬtlОГО кадастру пр" Державному комітеті Україн •• ПО земельн.., •• 

"-~";;'Jj;;;;a~l .:,:.- Державному реєстрі земель ВЧllllеllО запис від ",JJ " ~,! 20а!р. 
•. IC(~'" _ -

~~rUI~:~~~~~::::::=с.-=-__ <_«:~J&-::::::-_ ВnСlора ОЛIШСnlldр BaCIUlbOOll" 



Договор Ne1 
Про внесення змін до дого 

. . вору оренди земельної ділянки від 23 травня 
2007 року NglJ40733800052 . . 

Місто БроьаРIІ І{ IIЇbCI.I\OЇ Пnl1асті 

11 Лllстопода дві Тllсячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВRI~h: ~pOBapCI.I\a \liCI.1\3 рад", J(JJЇltСI.IЮЇ оП'Jnсті. IОрll.1l1Чliа ОС('lnа 'Ш 
'JDКонодав:гвом УкраІНИ. Iдеllтифіl(аl(іГrний код 18 :tallllMII ЄДРІІUУ 26]76]75. IОр"ДIІЧШl 
адреса: кшвсы�аa обл .. м. БроваРІІ. оул. Гагаріна. 15. в особі ВІІКОНVІОЧОГО обов'Я1ЮI міського 
ГОЛОВІІ - сеlсре:аря радІ! СаПОЖI(а Ігоря ВаСИЛl.ОПllча. ЯКИЙ діс· ІІа підставі ст.4:! ЗаКОIlУ 
Украіни «Про МІсцеве самоврядування в Україні». з ОДНОГО БОI(У. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженоlO відповідальніСТIО «Ірина» IОРИДlІчна адреса: 
07400, м. Бровари. бульв. Незалежності. б-а. кв.48. ідеНТllфікаційний код 23571б3] В особі 
ДІІректора Шlfпера Якова Аншелевича, ЯКIІГr діЕ" ІІа підставі статуту. 1apeCCTpooalloro 
держаВНIІМ реєстратором виконавчого комітету від 25.08.2005 РОКУ за Н!! І ]55 105 1 ООО ООО. 
далі -"ОРЕНДАР". 3 с)l'у,'о; С:ПШР(JIІII. уклалll uей Договір про наСТУПllе: . 

ДіlОЧИ доброві!1ЬНО і перебуваlOЧIІ Прll ЗДОРОВОМУ розумі та ясній пам·яті. ро:tумі,ОLJИ 
значення своїх дій. попередньо ознайомлені з ПРllписаМIІ uивільного законодавство. що 
реГУЛIОIOТЬ укладений НИМІІ праВОЧ1l1f (зокрема. з вимогаМIІ щодо недійсності правочину). 
відповідно до затверджеllОЇ рішенням Броварською міськоlO paдOIO від «ЗО» вересня 2008 
року Н2 88З-4б-05 нормаТIІВНОЇ грошової оиіНКIІ 1емель міста БроваР~1 та керуючись 
положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земельної діЛЯНК1І від 23 травня 
2007 року уклали цей Договір Н!! 1 (IІШ)О!lі - ДОі'овїр) про внесення змін до Договору ореНДІІ 
зе~fельноі ділянки від 23 травня 2007 року за р.Н!! 040733800052 (надалі - Догоаір орЄllдll) про 

таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти В lІаступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 'Jгідно довіДКIІ відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 17.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1259 становить : 

-104 994 (сто ЧОТIfРИ тисячі дев»ятсот дев»яносто чотири) гривні ОО копійок. 

1.2.пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: . 
О. • • 'б 04 "01' П' «3.1. Цей Договір УlсладеНQ;СТРОКОМ на 5 (ш)ять) РОКІВ. теРМlІІОМ до _. .- - р. lеля 

закінчення строку діі цього' Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення йо~о Ш\ 
НОВtlЙ строк. У цьому разі QВЕНДАР ПОВl'lНен не пізніше ніж за ЗО календарних ДНІВ ~o 
закінчення СТРОКУ дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІаМІР 
продовжити його діlO. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються У разі: 

- використанні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

- порушенНJJ термінів сплати орендної плати: 

• допущення погіршення стану земельної ділЯНК}І). 



-і/-. 

) .з.пУIІ""Т 4.1 Договор}' оренд" ВIІЮJаCТJ 
f в lfaCТYnllifi редаКІІіі: 

«4.1. ОРСІlдJlВ плата СТОtlОВIІТЬ ) О % (десять). " 
зс:мс:nы�оіi діЛЯІІІ(lf - 104994 ГРllвень _ і екладас: ПJДСОТI\JВ ВІД НОРМОТllВllоі грошової OllillK\\ 

)0499.40 (деСЯТІ. ТJlСЯЧ ЧОТIlРlfСТП деВ»ЯIІОСТО ._ . '. 
деn»ЯТЬJ ГРllпеllЬ 40 KOIIIIIOK ІІа рІК. 

l.4оГІУIІІСТ 4.3 Договору ОРСНДІІ ВllклаСТIІ \. . . ' .. • наСТУlllllіІ PCAaKUII: 

«4.3. ОРСlІдна плата ПНОСІІТІ»СЯ ріО1ІІ1М11 ~1i1L' ІС'ІМІ· .. 
nаРIШХ '111ilS lioc-rVll1ІІ1Х ·.Іа . С. І ЩОI\ІIСЯ~IІІО протягом .,0 (ТРlІ.'ши·rll) 

KaJICII,. . ·ПДВ· ..' ОСТІІІІІІІМ I\n:lt:lllIilPllllM .1Ш:М ']BiTtlOI·O (IІLlДU1КОIJt1го) мїСЯI1J1 б~·1 
УРn'''''ВDIIIIЯ ШЛЯХОМ IІср~рахvва'IIIЯ • ? .. .. . ІІа J]\нраХ)'IІКППllіі рах)'шж ОР~IІ.lюдаОЦІI N!! 
332]081_700005 УДК.: КІІІІJСІ»ЮП області м. Кщ:ва. КОД ЗКПО 23571923. МФ() 821018. 
011ерЖУВt1'1 - БJ10ППРС'.м: ВЛК. 1(О.'ІI(Щ\СI1Фіl(Dнії 1 З05():!U(J - I'Р~IІ:Ш l~\I.,i)). 

1.5.П.ункт 4.5.~ ~OI'OBOPY ореНДIf BllкnaCTII n lІастуrlllій редакції: 
«4 5 ? зМІНl1 рО1МlРІВ земслыlгоо податку ... .. . . _..... . та ставок орендно. плаТІІ. 3МIІІ.. tlОРIШlТIІUIIO. 
грОШОВОJ ОЦІШШ. ПlДВllщеНШl ЦIIJ. таРllфів. зміни f(осфіціснтіп індексації. ВИЗJlаЧСlІІlХ 
законодавством. 

1.6.ПуНl(~ 4.5.4 Договору оренди ВJ.I"ЛUСТІІ в наСТУПliііі редакції: 
.«4.5.4. у раз.1 невнесення орендної плати у строк... В1Ізначені цим Договором. су~ш 
заборговаНОСТІ вважається податковим боргом і стягується з нара.,(уваННЯ~1 пені. що 

ІІараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціП за їх наЯВlІості) 
із розрахуНІСУ 120 відсотків річних облікової стаВКIІ Національного банка УкраїНІІ. ді!очої Ш1 
день виникнення такого подаТIСОВОГО боргу або Ііа день Пого (його частині) погашення. 
залежно від того. яка з веЛIІЧIШ таКІІХ ставок Е біЛЬШОIО. 10 КОіІСШlіі Iса."еll.1аРlillіі ;t&:lfh 

прос-и:рочення у ЙОГО Сll.'шті». 

1.7. ПУНКТ 6.4. Договору ореllдИ виклаСТIІ в наСТУПllій редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденниfi термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод. Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копію органу державної податкової служБІ( за місием 3НD.'(одження 

земельної ділянки». 

].8.пункт 9 ДОГОВОРУ оренди ДОПОВН}JТИ новим підпунктом 9.4.7 наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-якнх 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо lІадати 
відповідну копію органу державної податкової СЛ)1кби за місцем ЗН8.'(одженtlя земеЛЬJJОЇ 
діЛИНJСЮ>. 

1.9. Пункт 12.4 Договору оренди виклаСТIІ в такin редакції: 

(112.4. РозіРВDННЯ Договору 'іренди землі за ініціаТllВОIО Орендодавця .0 OДHOCTOPO~HbO~IY 
порядку допускається у разі Н~:'liконаНIІЯ Орендарем ВJlМОГ п)'НlСТУ 4. ПІДпункту 9.4 даного 
Договору. -

2.цеli Договір підлягає деРЖDвнііі ресстраиії. 
. з.цеЙ Договір набирає чинності після підписання сторонами та його держаВ1ІОЇ 
реЄстрації та зас'Госовусться до правовідносин шо ВІІНИІСЛІІ з 01.10.2008 РОКУ. 

4.0бов'язок щодо подання цього ДОГОВОРУ на державну реєстраціJO та витрати, 
ПОВ"Jlзані з ЙОГО державною реєстраціЄІО, покладаJOТЬСЯ на Орендодавця. 

5.ВитраТfI пов'язані з йогО нотаріалЬНlIМ посвідченням, ПОІсладmоться на Орендаря. 



-.,:)-

б lllwi "MOOII догооору ор&ш" ". • • • "11 1CAl&:Jlb1101 ДІЛЯІІКІІ IIIд 23 траUIІЯ 2007 рt1I,}, 1(1 р.Н!! 
040133800052 3ВJшwаlотьея бсз змі ... 

1. ЦеП Догооір укладеllО у трьох ПРlІміРlІlІках. ЩО МDlОТЬ ОДllакову 10РIIДII'III)' СІІЛУ. 
ОДІІІІ З ЯКІІХ ЗIlПХОДIIТllе~ О, ОРСІ~!,О.!Ш~ЦЯ. дрУГllfi - в Ореllдаря. трстіп - в оргаllі. JlКllп пропіl' 
Паго держвВНУ ресетраЦIІО - KIIIBCbКlп pcriolliUlLllifi філії Державного піДПРllємства "IlclI'rpy 
дер>IСООIIОГО земелыІгоо І(адостру ПРІІ ДержаВІІОМУ комітсті УкраїlІ1І ПО 1СМСЛl.1ІІ11\1 PC:CYPCUM" 

JlСI,nї'ІIIТIІ Сl О(1ЇIІ 

ОРСIІДОЩlnСIІІ. 

І fiponapChl\rt "icl.KA 1'П '1:1 К IIЇl't,· ..... oЇ nn"nt,' ri 

ідеJlТIІФікаціПllиfi ІСОД 26376375 

"ОА "'1'1111&1" 

Юрн:tll'lІlU aдpecu: 

Бу;Iы� •. Не1anеЖІІОСl і. 6-а. Iсв.48 

в особі Шипера ЯКОВ0 АюuеJlеВIІ'1D 



Договор Ng1 
Про внесення змін до договоnу о д оо 
г . . ,., рен и земельно, ділянни від 18 грудня 2007 

рону N90407ЗЗ800168 . 

Місто БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ об!1асті 

11 ЛІ,стопода дві Тllсячі Восьмого року 

OPEHДOДABEI~Ь: ~poBapcIJ .. (a ~~iCЬKa рала KIIЇRCIJKOЇ області. юридична особа 10 

законодав~:вом YKpaIНlI. IДСНТIІФlкаЦIИlIl1Й код за даНIІМИ ЄДРПОУ 26376375, IОРllДllіlllа 
адреса: J(швсько обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. в особі ВИКОНУlOчого обов'язкн міського 
головJt - секре~аря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діс на підставі ст.42 Закону 
УкраїНІ' ссПро ~lIcцeBe самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідальністlО «Ірина» IОридична адреса: 
07400. м. Бровари, бульв. Незалежності, 6-в, кв.48, ідентифікаційний код 23571633 в особі 
ДJlректора Шlшера Якова Аншелевича, якніі діє на підставі статуту, зареєстрованого 
державним реєстратором виконавчого комітету від 25.08.2005 року за Н!! 1 355 105 1 ООО ООО. 
дani -"ОРЕНДАР". 3 С>РУі'ОЇ сmороmІ. уклалll цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та яснііі пам'яті. ро.'уміIОЧIІ 
значення своїх дііі, попередньо ознаііомлені з приписами цивільного законодавства. що 
регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочнну), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міСЬКОІО радою від «ЗО» вересня 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та кеРУІОЧИСЬ 
положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 18 грудня 
2007 року уклали цей Договір Н!! 1 (1Іада,,; - ДОіов;р) про внесення змін до Договору оренди 
земельної ділянки від 18 грудня 2007 року за р.Н!! 040733800168 (надалі - ДОі'ов;р ореllдll) про 

таке: 

І.Внести до дОГОВОРУ оренди наступні зміни: 

1.1. Пуюст 2.3 Договору оренди ВlJкласти в наступній редакції: 

сс2.з. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відцілу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 17.1 0.2008року Н!! 04-3/1 З-3/1261 становить: 

-855 (вісімсот П»ятдесят п»ить) гривень оо копійок. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки В1ДЦ1ЛУ земельних 
ресурсів У місті Бровари І!ід 17.1.Q.2008pOKY Н!!. 04-З/13-З/I~62 з дати затвер~ення Аlау 
Дерхс8ВНОЇ комісії про прийНitrrя в експлуатацію зaКtнченого БУДІвництва становить. 

-4 273 ( ЧОТИрl1 тисячі двісті сїм:цесят три) гривні ОО копійок. 

І.2.пункт 3.1 дОГОВОРУ ореНДІІ виклаСТIІ в наступній редакції: 
'(3 1 ц" Д о ом на 5 (п»ять) років терміном до 26.04.2012 р. Після , '. еи ОГОВІР укладено строк ' .. 
закінчення строку діі цього Договору ОРЕНДАР має. п~ревах~е право о поновлення ио~о на 
11" У . ОРЕНДАР повинен не ПlЗН1ше НІХС за З календаРНlіХ ДНІВ до 
ОВIІп строк. цьому разІ . ОРЕНДОДАВЦЯ про намі 

закінчення строку дії ЦЬОГО Договору ШІСЬМОВО повІДОМИТИ Р 
продовжити його дію. 

Положення цього Договору про перев 
ажне право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ У разі: 

• • оо • • ьовим призначенням; - використаННІ земеЛЬНО1 ДIЛЯНКlI не за ЦІЛ 



... поруwеJIИЯ Tepr.rilliB СnлаТIІ opeHдJIOi nЛаТlI; 

... допущення погіршеllllЯ cтallY зеr.rелы�о"1� ДІ' 
ЛJlJІКII». 

1 .З.ПУНlа 4.1 Договору ореllдlt BllкnaCТJI . . 
. " " в Ilаступшfi редаКЦІЇ: 

«4.1. Ореllдна плата становить 10 % (деСJlТЬ). ... .. 
земельної діЛЯIІКl1 - 855 гривень _ і складас: ВІДСОТКІВ ВІД НОРМОТІІВІІОІ грошової ouillKII 

_ 85 50 ( вісімдесят п»ять) rplIBeHL 50 копіfiок 11· • • 
, " D РІК ІІа пеРІОД БУДIВllllt1тво: 
ОреНДllа плата CTallOBllTL 1 О % (ДССJlТЬ)" ." .. .. • 4 273 ВІДСОТКІВ ВІД нормаТИВIІОI грошової рціlll\ll 

земельнО І ДIЛJlНJОf - ГрИВСIІЬ - і складає: 

- 427,30 ( ЧОТllриста двадl1ЯТIJ сім) ГРІІВСІІЬ ЗО КОПІ""ІОК la . 
•• • ••• w tl , РІК- З даТІ І затверджеllНЯ Акту 

ДержавНОI КОАIІСIlIlРО IІРlІlІlIJlllИ u L:КСlшуuнщіJO ""'КІ"'І'І І' G" .... t: UI U )ДIUIІІIЦI·на; 

1.4.Пункт 4.3 Договору ореllДИ викласти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна. плата ВIІОСИТЬся ріВIІИМИ 'Іастками щоміСJlЧIІО протягом зо (ТРІІДЦЯТИ) 
кaneндopHIiX ДНІв, наСТУПIІИХ за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця без 
урахування ПДВ шляхом .. пер~~ахува"ня на розрахУIІКОВИЙ рахУНОК Орендодавця Н!! 
33210812700005 УДК у КIіІВСЬКIІі області м. Києв&, код ЗКПО 23571923. МФО 821018. 
одержувач - Броварське ВДК, ІСОД класифікації 1 З050200 - оренда землі». 

І.5.Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміН}1 розмірів земельного податку та ставок орендної плаТІІ. зміНIІ нормаТIfВНОЇ 
rpoшової оцінки, підвищення цін, тарифів. зміНIІ коефіцієнтів індексації. ВlfзffПLJеШIХ 
законодавством. 

"І.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається подаТІСОВИМ боргом і стягується з нарахуваННJlМ пені, що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка Украіни. діlОЧОЇ на 
день виникненНJI такого податкового боргу або на день його (його частині) погашення, 
запетно від того, яка з величин ТВlсих ставок є більшою, за КОЖНІІЙ календарний день 

прострочення у його сплаті». 

1.7. Пуюа 6.4. Договору opeHДJI викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ЯТI"денний термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем зна.'(одження 

земельної ділянки». 

I.В.ПУНIСТ 9 Договору орінди доповнити НОВІІМ підпунктом 9.4.6 наступного змістУ: 
«9.4.6. в п'ятиденний термін пІсля державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаncових угод, Договорів про внесення змін та доповне~ь до Договору тощо надат .. 
8!ДПОDідну копію органу державної податкової служби за МІсцем знаходження земельної 
дIJUJНКИ». 

1.9. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в такій редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в односторонньому 
ПОРJlдку допускається у разі невиконання Орендарем вимог пункту 4 та 9.4 даного Договору. 

2.цеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 



3.Цеli Договір Ifабllрас '1ІІIIНОсті після піДПJlсаШIЯ сторонаМJI та Пого державної 
реестраціі та застосовусться ДО правовіДllОСl1ІІ ЩО ВШШКnII З 01.10.2008 РОКУ. 

4.0бов'язок ЩОДО подаНIІЯ цього Договору ІІа держввну peccтpauilO тв ВIІтраТlІ, 
пов'язані з Аого деРЖnВllОIО реєстраціЄIО, ПОКnвдаlОТЬСЯ ІІВ Орендодавця. . 

S.BIITpaTII пов"язаllі з Пого IIOTapia,,1bНlIM посвідченням, пок..1адаIОТI.СЯ ІІа Орендаря. 
6.1нші УМОВІІ договору OPCIIAlf земелыІїї діЛЯIІКl1 від 18 грудня 2007 POICY ·10 

N!! 040733800168 ЗOnllшаlОТЬСя без зміll. 

7. Цей Договір укладеllО у ТР"ОХ ПРlІміРlІІlках. що маІОТІ. OAllaKOBY ЮР"ДІІЧНУ СШІ}'. 
ОДІІІІ З ЯКІІХ ЗllаХОДIІТЬСЯ о OpellnonaOllJ1, ДPYГIIГr - В Орендаря, трстій _ о оргаllі. "Іс ... ії провів 
"ого державну peCCTpBllilO - КIІЇВСJ.lсііі рсгіОlfanJ.llіЙ філії ДержаВІІОГО піДПРlІсмства ·&nell~~Y 
державноГО земеЛЬНОI"U KnдaClpy ПРІІ Д~ржаhllОМУ KO~lilcгi УкраїlІ1І по земеЛЬНIІМ p~cypcaM 

РСІ(ВЇЗІІТІІ c·ropїII 

л. Гагаріна. 15 

ОРСІІДПР 

ТОВ «Ірина» 

IОРJJДJfчна адреса: 

бульв. Незалежності, 6-а, кв.48 

в особі Шипера Якова АнwеIJевича . 

. -. , ..... 

, "A1{1'~~l2kP J' ,t"/d~./" І /M3tJlPl UIA?'ffiI2-I:ftЇ ~# 
tJ 7 - - . ;q~' /1:tщщt9 Jd.&t'&- . 

,R.i. ~.t.~. 

fЛ!'Нlрtl ~~ P.~. 



Договір Ne1 
Про внесення змін до договору о д 

2007 рен и земельно; ділянки від 24 жовтня 
року НВ040733ВО0135 

. Місто БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 
двадЦЯТЬ четвсртого ЛlІстопада дві тисячі ВОсьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рад К" .. б . 
оо.. а ЩВСЬКОІ о лаСТІ. 10РІІДІІчна особв зв 

ЗDКОllодавс .. твом Украllllf. IДСнтшlJlкацifіниR КОД за даllll~1ІІ ЄДРПОУ 26376375 10 IIДIІЧШl 
nnpcca' кlІIвсы�аa обл .• М. БроваРІ! вул Гагар' 15' • • Р. - • • . ша.. п осоБІ ПІІКОІІУІОЧОГО обов Я11(11 МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ - секре;аря радІ! Сапожка Ігоря 8аСIІЛЬОВИ'lа. ЯКІІА діс ІІа підставі ст.42 Закону 
YкpaїНlI «Про МІсцеве самоврядуваllllЯ в Україllі». з onlIoro боку. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеllОЮ. відповідо1Iы�їt.'тIоo ((Формула»). IОРllдll'ша адреса: 
07400, М. БроваРІІ •. вул. Пости~.ева. 5-а. IдеllТllфікаціііllllіі код 13726431 ( свідоцтво про 
дepxca~.HY peCCТP.~UIIO ~~РИДIІЧI~ОI .особи. 1apeccTpooalle ПIІКОllаВЧIІМ комітетом Броварсы�оїї 
міСЬКОІ радll КИIВСЬ~ОI облаС.ТI ВІД. 18.11.1996 року. n особі ДІІректора Журби Миколи 
ІванОВІІча, ЯКИЙ. ДІЄ на ПІдстаВІ статуту. заресстроваllОГО державним реестратором 
ВIІКОНавчого КОМІтету Броварської міської ради від З 1.08.2005 року '3а Кеl 355 105 0002 
000530. далі -"ОРЕНДАР", 3 другоі' старо"". уклали цей Договір про наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та яснin пам·яті. РО'3уміIОЧJ.l 
значення своїх дій. попередньо ознайомле1lі з приписами цивільного законодавства, що 
реГУЛIОІОТЬ укладеннй нимн правОЧJ.lН (зокрема. з ВIІМОlоаМIІ щодо недійсності правочину), 
згідно рішення Броварської' міської ради від 29.05.2008 року К!!745-37-05 ((Про продаж 
земеnы�ихx ділянок та внесення змін до рішень Броварської міської радю). відповідно до 
затвердженої рішенням Броварською міСЬКОІО радою від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари. рішення Броварської міської раДIІ від 
16.10.2008року Н2898-47-05 та керуючись положеНlIЯМl1 пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.4 Договору 
оренди земеЛЬ1l0Ї ділянки від 24 жовтня 2007 pOl<y уклалll цеіі Договір Н!! 1 <"ада'Іі - Д(І1йnір) 
про внесеНІІЯ змін до Договору оренди 1емельної ділянки від 24 жовтни 2007року 1а 
Н!! 040633800314 (надалі - Договір ореllОIl) про таке: 

1.lЗнести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункту 1.1 доповнити словами наступного змісту: 
Відповідно до рішення Броварсько~ MiCЬK~Ї ради від 29.05.~0~8 po~y К2745-37-05 «Про 

продаЖ земельних ділянок та внесення змІН до РІшень БроваРСЬКОI MICbl(OI радЮ), товариству :І 
обмеженоlO відповідальністю «Формула» продана У власність земельна ділянка площеl~ 
О,3750га для обслуговування rJёжитлового приміщеJlНЯ по вул. Постишев~. 5-а. В ~орисч:ва~НI 
на умовах оренди залишилась земельна ділянка площею 0,0150га, зпдно ДОВІДКИ ВІДДІЛУ 
зеАfСЛЬних ресурсів в м. Бровар~ід 06.11.2008 року N!!04-3/1 3-3/1756. 

КадаСТРОВllО 11О"'IСР зс",.сnьноі діnПIІКШ 32 10600000:00:021; 

1.2. Пункт 2.1 Договору оренди викласти в наСТУПllій редаlщії: 

В оренду передасться земельна ділянка загальноЮ площеJO 0,0150га. 

1.1. Пушcr 2.3 Договору оренди викласти в наступні" редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКIt відділу земельних 
ресурс' І в .. Б . 05 12 ?008року ХІІ 04-3/13-3/2007 становить: 

у МІСТІ ровари ВІД • .- -



-22 665 ( дoaдцII'CЬ дві ТИCJIчі шістсот шістдесят ) 
• П»JIТЬ I'pIIDeIIL оо копіПок 

нормаТlIВJlI1 ~ошова ОЦІНка земелLllОЇ ДЇnЯIIКII з . . ..' 
місті БрОВОРІ! ВІД 29.10.2008року НІ! 04-3/13-3/1609 ПДНо ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ земеЛLIШХ ресурсів У 

C'J1UIODIlYЬ . 
_ 46 824 ( сорок шіCТL 11!СDЧ вісім ДDІUЩЯТЬ чQ'J1) . '. 

ІРІІ rpllDIII оо КОПlПОК. 
1.2.Пушст 3.1 Договору ореllдИ DllкласТ1 . . 

• І D наСТУПIllП редакцІЇ: 
«3.1. ЦеП ДОГОВІР укладено строком но 5 (п»ять)' . 
,вкіll'IСJIІІЯ строку діі' цього ДОГОВОРУ ОРЕНДАР РОКІВ, терМIІІОМ до 20.09.2012 РОКУ. ПіСЛЯ 
1001ln стрОк. у ЦЬОМУ розі ОРЕНДАР ПО мас переDаЖllе право поновлеНІІЯ noro ІІа 
J . Нlшеll ІІС піЗllіше·· 30 . 
,вкіJI'JеlIlJЯ строку ДІі' цього Договору ПIfС . ІІІЖ 10 калеНДОРШIХ ДНlB ДО 
проДоВЖllТlI Пого діlO. І.МОВО ПОНIДОМIiТIІ ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІамір 

ПоложеНJUI цього Договору про персваЖllе право ОРЕНДАРЯ . 
• оо • не ЗОСТОСОПУІОТЬСЯ у раЗІ: 

_ ВІІКОРІ!СТОІШІ земелLНОІ ДІЛЯІІЮІ не за цілl.ОВИМ пра.13110чеIllIЯМ; 

• порушеНІІЯ термінів сплати орендної плати; 

• допущеиня погіршення стану земельної ділянкИ). 

1.3.Пункт 4.1 Договору ореНДІі викласти в наСТУПllій редакції: 

«4.1. Ореидн~ ~aтa за земельну ді~ян~ площеlO 0,0150га ПОЧlІнаIО'1ІІ з ДОТ.І реєстрації 
ДОГОВОРУ JСУП1DЛJ продажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ несільськогосподарського призночеllНЯ від 
03.072008 року за Н!!90 становить 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової оціllКИ 
земельної дimmtси - 22 665 гривень - і складає: . 

• 557,14 (n»ятсот n»ятдесят сі.І) і'Р1l0ЄllЬ 1-1 KOltiriKlI· за Іtеріод з 01.07.08 до 10.09.0Нр 

Орендна плата стаНОВІІТЬ 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки - 46 824 ГРlІвень і складає починаlОЧИ з 01.10.2008 року: 

./ 682,40 (чотири тисячі шістсот оісі.1fдесяm дві) lPllOlli -10 копійок lІа рік. 

1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ викласти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом зо (тридцяти) 
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звіmоro (податкового) місяця без 
ypaxyввmut пдв ШJIJlXОМ перерахування на розрахунковий рахунок Орендодавця 

N!! 33210812700005 УДК у Київській облаcri м. КиЄВа, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварсы�еe ВДК, код Ішасифікації 13050200 - оренда землі»). 

1.5.Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плат.... зміни нормативної 
грошової оцінки, підвищення цін, таРlfфів, змі1lИ коефіцієнтів індексації, в ... значеНlІХ 
законодавством. • 
у ВIІПnДКУ BЇДl\olOBl1 Ореlll;орп Зl\lі1ll1Т11 ОРСIIДIIУ плату 110 УМОВаХ, ВІІЗІІR'ІСІІІІХ п.4.5 
Договору, СТОРОІІІІ РОЗРIIDОI{l.1'Ь договір ОРСІІДІІ. ЯІСЩО, Є відмова від добровїЛЬІІОГО 
ро:sіРВDIIIIП договору за ЗГОДОІО сторіІІ, цсб договір РОЗРІІВRЄТЬСП У судовому ПОрПДIС)' .»). 

1.6.пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. у разі невнесення орендної плаТІ! у с~оки, визначеНІ цим Договором,. сума 
заборгованості вважається подаТl(ОВlfМ боргом І стягується 3 нарахуванням пеНІ, що 
~араховується на суму податкового борry (3 урахуванНЯ~1 штрафних санкцій з~. іх H~BHO.~тi) 
13 розрахymсу 120 відсотків річних облікової ставКlI НацlOна:хьного .. банка YKpa~H.l, ДІІОЧОl на 
деllЬ виникнення такого податкового боргу або на день ного (иого чаСПtНl) погашення, 
залежно від того, яка з величин таких ставок є більmоtо, за КОЖНJ.ІЙ календарний день 
ПРОС1роченlfЯ у його сплаті». 
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І 7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору 
'. ореНДІІ BIIkJ1aCТII в "овій редокції: 

((6.4. Орендар '30бов язаlШП в п' ЯТltдещшп те міll . .. . .. 
та/Dбо БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВIІХ угод. Догово . р ПІСЛЯ ДСРЖПВІ.ІОІ РСССТРПЦІІ Uhoro Договору 

О IIDдOTli відповіДllУ KonilO оргаllУ с .pIB "~.O ВІІСССІІІІЯ 1МІІІ та AOnOBHellb до Договору 
таШ .. ' Д ржаы�ol податкової службll за місцсм ЗllаХОДЖСIІНЯ 
зсмслы�оI� ДІЛІІІІКІО). 

1.8.Пушст 9 Договору ореНДІ! ДОПОВШIТlIIІОВIIМ підпунктом 9.4.7 наступного змісту: 
9 4 7 в п'IІТlfДеНlllііі терміІІ піСЛIІ деР'''(аВI о" '" се . . • ." І І peccтpaUII ЦЬОГО Договору та/або БУДЬ-ЯIСІІХ 

ДОДllТlСОВИХ yг~д, ДОГОВОРІВ про BHecellН1I змін та доповнень до Договору тощо надаТIІ 
відповідну КОП110 органу державної подаТI(ОВОЇ служби за місцем знаходжеНIІЯ зсмеЛЬ110Ї 
діЛnНКlf». 

1.9. ~~H~ 11.3 Дoгo~~.p~ opeJl~1! ДОПОВІІІІТІІ "ОВІІМ підпунктом 11.3.3. lІаСТУПIІОГО змісту: 
«12.334. IНЩlаТIІВОIO OДНlCI 1'3 Сторщ В ОДIІОСТОРОIIJIЬОМУ ПОРЯДКУ у Вllпадках. персдбаЧСllІІХ 
закО1l0М та ЦИМ Договором». 

1.9. Пункт 11.4 Договору ореJlДИ BllкnaCТII 8 наступніП редакції: 

«11.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в односторонньому 
ПОРJlДКУ допускасться у разі невиконання Орендарем вимог пункту 4. підпvнктів 6.4 та 9.4 
даного Договору. Договір вважається розірваНIІМ за іllіціаТИВОIО орендо~авця з момеJlТ), 
НDбутгя чинності відповідного рішення суду. ПРИЙНЯТОГО на ВІІМОГУ Орендодавця». 

2.ЦеЙ Договір підпягас державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір набирає Чllнності після піДnИСВfIНЯ сторонами та його державної 
реєстраціітазастосовується до правовідносин що ВІІНlіКn1l3 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та витраТІІ. 

пов'язані з його держаВНОIО реєстрацісlO. покnадаlОТЬСЯ на Орендодавця. 

5.Інші умови договору оренди земельної діЛЯНКJI від 24 жовтня 2007 року '3а 

N!!О407ЗЗ800135 залишаlOТЬСЯ без зміll. 

6. Цей Договір Уlcnадено у ТРЬОХ примірниках. що маlOТЬ однакову IОРИДИЧJlУ силу, 
ОДИН З ЯКИХ знахОДИТЬСIІ в Орендодавця. другий - в Орендаря. трстій - в органі. ЯКІІіі провів 
Аоro державну ресстраціlO - Київській регіональній ~ілі~ Дсрж.~вного підприємства ··цeH~py 
державного земельного кадастру ПрlІ Державному Kor.IITeTI YKpalHII по '3емenьним ресурсам 

РСlсвіЗ11Т11 сторін 

я Васильовича 



AorOBip N!!2 

Про внесення змін до дог 
25 авару ореНди земельної· ділянни від 
. червня 2004 рону Н! 571 

МІСТО БроваР11 К11ЇВСької 06ласті 
01 грудня дві Т11СЯ'lі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська К .. - . 
у .. . І... рада IfIВСЬКОI 06лаСТІ. IОРllдll'IІІП ос06а за 

ЗIIJ(ОJJОДав:rвом краІНИ, IдсrlТШl'lкаЦІПШIП код за даНIІМl1 ЄДРПОУ 26376375. IОРIІДIІЧllа 
Ресо· КIіІВСЬКО обл., М. БроваР1l ВУЛ Гагар· 15' . ад • • • ІНО,. n осоБІ ВIII(QIІУIОЧОГО 060п'Я3КII МІСЬКОГО 

ГОПОВІІ - секре:аря рОДIІ Сопожка Ігоря BaCIIIlbOBII'la, ЯКІІіі діє ІІа підстапі ст.42 ЗаКОIlУ 
україIlІІ «Про Мlсцевс СDМоврядуваllllЯ вУкраїІІі», 3 ОДІІОГО боку. та 

ОРЕНДАР: заКРJlТС. аlщіОIlСРIІ~, товаР11СТВО "україIІсы�оo комерці"IІО-ВllроБНIJЧО фірма 
сinьськ~гос~одаРСЬІ(JIХ ПlДприсмс:в, JОРИДJI'ІlІа адреса: м.БроваРIІ вул.Кутузова.l 25, 
ідеlmIФIl(ОЦ1Йlіиfi код 054708~8, (СВІдоцтва про державну перереєстраціlO JОРІІДИЧНОЇ особ11 за 
НІ! 1355120 0000 ~01670. ВІД ~8.07.1994 р.) В особі голови правління Бурлаки Віктора 
ГРІІгоровича, ЯКІІ" ДІЄ на ПІДстаВІ статуту, Haдвni - "ОРЕНДАР", 1 ()РУ?ОЇ старо"". УКЛВnII цеіі 
Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровілыІо і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ясніА пам·яті. РОЗУJ\lіIО'1ІІ 
значення своїх дій, попередньо ознafiомлеllі 3 приписами цивільного законодавства, що 
perymOIOТЬ укладеНJ.ІЙ НИМИ праВОЧИIІ (зокрема, з вимогами щодо недіАсності npaBO'lIlHY) до 
затвердженої рішенням БроваРСLКОJO MiCLKOIO радОІО від "ЗО" вереСІІЯ 2008 року Нп 883-46-05 
IlopMaТlIBHOЇ грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008 року К!!898-47-05 та кеРУJOЧIІСЬ положеННЯМIІ пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 25 чеРВІІЯ 2004 року уклвnи цеП Договір Нп 2 ("ади.'lі - дu;ооnір) 
про внесення змін до Договору оренди земельної діляНl(И від 25 червня 2004 року за р.Н!! 571 
(надапі -Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: 

ее2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 24.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1456 становить : 

- 1090977 (ОДІ{Н мільйон дев'яносто ТIlСЯЧ дев'ятсот сімдесят сім) ГРІоlвень оо копійок. 
1.2. Пункт 3 Договору оренди викласти в наступній редакції: ..... 

ее3. Цей Договір укладено строком на 2 (двв) РОКИ, терміном до 26.06.2010 року. Після 
закінчення строку дії цього дОГОВОРУ ОРЕНДАР мас. п~рева)J~не право поновлення йо~о на 
новий CТPOI(. У цьому разі ОРЕНДАР повннен не ПI~Нlше НІж за 30 календаРНIІХ ДJIIВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМIJТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
продовжити його діJO. .. 

Положення цього Дoгo~opy про переввжне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: 
- використанні земельної діліііl(И не за ціЛЬОВІІМ призначенням; 

- ПОРушення термінів сплати орендної плати; 

- ДОпущення погіршеНlrв стану земельної ділвнкИ)). 

1.3. Пункт 4.2 Договору оренди ВИlсласти в наступній редакції: 
ее42 О 10 % (сім) відсотків від нормативної грошової оціНІШ 

" рендна плата становить. 10909770 (сто дев'ять тисяч дев'яносто сім) 
земельної діЛJtН1(И - 1 090 977грн. 1 складає , 
гривень 70 Ісопійок на рію). 



1.4. Луша 4.4. Договору ореllдll Вlllcnа • 
CТII У IlаСТУПIІІП редакції: 

«4.4. Оре!Ulllа плата ВllОСllТЬСя ріВ1111М11 'І . 
кanc1IДIIPlflIX ДJIIB, Jlаcтynшtх за остаШfім к aCТJ(DI\III ЩОМІСЯ'ШО протягом 30 (ТРІІДЦЯТІІ) 

аху&аІІIUI пдв UШЯХОМ перерахуваШІЯ ш:~ндаРIIJIМ ДІІСМ звіТIІОГО (ПОдDТКОDОГО) місяця без 
~J210812700005 УДІ( у ІUlївськіП обпасті а kозра.~УНКОВIІП рахУНОК ОРСIlДОдавця Н!! 
одерЖ)'ва'l - Броварське ВДК. код JCJJасщ1.ік ~~ lзоllСВв. код ЗКПО 23~71923. МФО 821 О 18. 

І' аЦIІ 50200 - орснда ЗСМЛІ». 

1.5. ПУlllа 4.6.2 ДОГОВОРУ ОРСllдl1 BllKnaCТII D lІас . _ ... 
«4.6.2. зміJlIt розмірів земелыІгоо подаТ1СУ та став ТУПІІІІІ рсда!~ЦIІ:. .. 

шової оціlllОі піДВJ.щешїя ціl .. ОК ОРСІІДІІОІ пnатн. ЗI\IІІIІІ нормаТНВНОI 
І1'0 ' І, тарифІВ, ЗМІІІІІ коефіціЄlІтів іllдексації ВIІЗШl'IСIІІIХ 
ЗDКОllодавством. • 
у ВІІПОДКУ відмови Орендаря зміЮIТIІ ОРСІІ . ДНУ пnату ІІа YMOBa.~. визначеШIХ п.4.6 ДОГОВОРУ. 
ОреllДодавець мас право РОЗlрваТIІ цсП Договір в ОДІІОСТОРОНІІЬОМУ ПОРЯДКУ.» 

1.6. Лунrс; 4.6.4 ДОГОВОРУ ОРСІІДИ ВИlсnасти в наступніП рсдакції: 
«4.6.4. У РОЗ.І IlеВllесеНI1Я ореllДIІОЇ пnати у СТРОІСИ. ВllЗllачеllі цим Договором сума 
ЗDборговаНОСТI вважасться податковим боргом і СТЯГУСТЬСЯ З lІарахуваНIІЯМ ПС;lі. що 
IlарD.~ОВУСТЬСЯ на C~MY по~аТI~ОВОГО боргу (з урахуваllНЯМ штраф ІІІ ІХ санкціП за ЇХ наявності) 
із розрахунrсу 120 ВІДСОТІСІВ РIЧНlIХ обnікової ставки Національного башса УкраїIІН. діlО'lоі ІІа 
деllЬ ВlfНн~нення такого податкового боргу або на день його (його частнні) погашення. 
зonежно ВІД того, яка з ~еnИЧJIII таКІІХ ставок є біnЬШОIО. за КОЖНИЙ календарний дснь 
прострочення у ЙОГО сплаТІ». . 

1.7. Пункту 6 Договору ореНДІІ доповнити новим підпунктом 6.4: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний терміl1 пісnя державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
ТОЩО надати відповідну ІсопіІО оргаl1У державної податкової служби за місцем знаходжеllНЯ 
земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим піДПУllk'ТОМ 9.4.7 наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятидеННIІЙ термін пісnя державної реестрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про ВllесеllllЯ зміll та доповнень до Договору тощо нодати 
відповідну KonilO органу державної податкової службll за місцем Зllаходження земелыІїї 
ділянки». 

1.9. Пункт 12 Договору оренди доповюmІ новим підпунктом 12.2.8. наступного змісту: 

«12.2.8. ініціативоІО однієї із Сторін в односторонньому порядку у виподка.~. передбачених 
закОІIОМ та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«12.3. Розірвання Договору ~енди землі за ініціативоІО Орендодавця ~ OДHO~TOPOHIIЬOMY 
порвДКУ допускається у разі невиконання Орендарем вимог ПУІІКТУ 4. ПІДПУІІКТІВ 6.4 та 9.4 
даного Договору.)). .,;.. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 

з.цеЙ Договір набирає чинності після підписання сторонаМIІ та його державної 
реЄстрації та застосовується до правовіДIlОСИН шо винИlСЛИ з 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'ЯЗОІС щодо подання цього Договору на державну реестраціІО та ВІІтраТ1l. 
Пов'язані з його державноlO реєстрацієІО, покладаJOТЬСЯ на Орендодавця. 

5 Інші нди Земельної діЛЯНКІI від 25 червня 2004 року за р.Н!! 571 . умови договору оре 

ЗlUJJl1U8ІОТЬСЯ без змін. 



6. ЦсП Доroвір YКnOДCIIO у трьох ПРJlміршsках 
."",е ЗІІОХОДJІТЬСR B.OpCIIдoдaBЦR, ДРУГIlА _ в сі що t.lаІОТЬ O~JlaKOBY 10РIIДII'ІIIУ снпу, ОДІІИ 3 

дер)l(I1ВIIУ рссстраЦIІО - I(ІІївськіП рсгіоllмыli РСІІД~~~, треТ1А - в орпші. ЯКl1fi провів Аото 
дерЖВВНОГО ЗСМСЛhlrого кадастру ПРІІ ДcpiКaBIIO~ n ф'~1t ~еРЖО~JlОГО підприtМСТВВ "ЦеIlТРУ 

ІУ KOl\IITCТl УКРОlШI по "JемеЛLIШМ реСУРСОМ" 

Рскоі:ШТII сторіІІ 

ОРСІІДОДПВСЦІ. 

вврська міська рода КIfїВСЬКОЇ області 

mrфіКВUїnШlfi код 2БЗ7БЗ7S 

О. 

ОРСІІЛПР 

З~ Т "Y~paї"CЬKa комсрціііtlо-ВtlроБШlча 
~1)1pMa С1ЛЬСLкогосподаРСhКЮ( пі'nПРIІСМСТВ" 
IдеllТllФікаuіЙIШЙ КОД 05472985 

м.БроваРIІ пул.Кугузова.12S 

в особі Бурлаки Віктора ГРИГОРОВllча 
. .. -', ,.: ~'-~. . , 
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Договір Ng1 

Про внесення змІн до договору оренди земельно; ділянки від 27 вересня 
200& року NВ040&ЗЗ80З&7 

Місто Бровари 1(IIЇВСЬкої області 

21 ЛllСТОПода дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.I(a ~liCЬKa рада КIІЇВСЬКоЇ області, lopllДlI'IJla особа за 
ЗDJ(ОIIОДав~:вом YKpalllll, IдеIlТИФlкаЩПШI.і код за даними ЄДРПОУ 26376375, IOPIIДII'Illa 
IJJ1peca: КlІІвська обл., м. БроваРll, вул. rarapilia, 15, в особі ВIІКОНУIO'ІОГО оБОВ"ЯЗКIІ міського 
ronови - секре;аря ради Сапожка Ігоря ВаСИЛЬОВllча, якиfi діє ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
yкpaїlll1 «Про МІсцеве самоврядування в Україні». 'J ОдlІОГО боку. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідальнісТlО (сБрігус», lopllДlI'IHa адреса: 
М. КlIЇВ, вул. Маршала Жукова, 26-А, ідентифікаціПIlИЙ код 18017633 в особі ДІІректора 
МатвіАЧIІІС ІОлії Миколаївни, яка діє на підставі статуту, зарссстроваflОГО держаВlІlІМ 
реєстратором від 01.08.2007 року за Н!!l 066 105 0001 000447 від 26.04.2005року. далі -
"ОРЕНДАР", 3 дpy~oї сmОРОlІll, уклали цеП Договір про 110ступне: . 

ДіlOЧИ добровільно і перебуваlОЧИ Прll здоровому розумі та ясній пам'яті, РО=іумі.ОЧll 
значення своїх дій, попередньо ознаПомлені з приписамll цивільного законодавство. що 
реГУЛlOIОТЬ укладений ними правочнн (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОІІІІНУ), до 
затвердженої рішеlfНЯМ БроварськоlO місы�оІоo радОIО від «30» вересня 2008 року Не 883-46-05 
нормаТИВl10і грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008року Ne898-47-05, рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-
05 та керуlОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2,4.5.3 та 9.4 Договору оренди земельної ділянки 
від 27 вересня 2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (lІш)а.'lі - ДO~OB;p) про внесення змін до 
Договору оренди земельної діЛЯНКlI від 27 вересня 2006 року зв Н!! 040633800367 (надалі -
ДОlОВ;Р оре"дll) про таке: 

I.Внести до Договору ореllдll Jlвступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 29.10.2008року НІ! 04-3/13-3/1604 становить: 

-595 927 ( П»ЯТCQТ дев»яносто П»ЯТЬ тисяч дев»ятсот ДB8ДЦJlТЬ сім) ГРllвень оо копіЙок. 

.. 
~ .-

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДІІ вltкласти в наступНlЙ редаКЦIl: 

«3.1. Цей Договір укладено с""'троком на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 16.10.2009 poкy~ Після 
ЗВКЇнче Оо. ього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення иого на 

ння строку Дll Ц •• • 30 . 
нових У 831' ОРЕНДАР повинен не П13Нlше НІЖ за календарних ДIllВ до 

n строк. цьому р . ОРЕНДОДАВЦЯ . 
закінчення строку діі цього Договору ПI1СЬМОВО ПОВІДомити про наМІР 

ПРОДОВЖИl1l ЙОГО дію. 

П Д ро переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТЬСЯ у разі: оложення цього оговору п 

. .. . не З8 Ц·.ЛЬОВ'-ІМ призначенням; • ВИКОРИСТВ1llI1 земеЛЬНОl ДІЛянки І' 

- порушення термінів сплати орендної плати; 
.. . lІКЮ) - ДОпущення погіршення стану земеЛЬНО1 ДІЛЯ • 



1.3.ПУJIIСТ 4.1 Договору ореllдll BllкnaCТI • . 
І В наСТУПllln редаКЦІЇ: 

«4 1 Орендна плата стаНОВІIТЬ 7 % (сім) від . . 
ді~JI;'КJI- ss 77S гривеllЬ - і складає: COUIB ВІД IlopMaТlIBllOЇ грошової ouillKJI земenыІ·її 

41 714,89 ( сорок ОДflа Тllсяча сімсот ЧОТIIРIIВД ) .. 
цяn rpllBeHb 89 КОПlnок ІІа рІК. 

1.4.ПУIIКТ 4.3 Договору ореllдll ВИкnаСТlI У lІаСТУПII.n ._ 
І редаКЦIІ: 

«4.3. Орендна плата ВlfОСИТЬСЯ ріВНИМIІ чаc:ткar. . 
IlДDpIlIiX Дllів IIacтynliIiX зD ост . ІИ ЩОМІСЯЧ.,О протягом 30 (ТРIІДЦЯТlI) 

кane ПДВ DlIНIМ календарним днем звіПIОro (податкового) місяця без 
урахувDНIIЯ О IWUlXOM .. персрахуваllllЯ ІІа розрахунковиn рВо'<УНОІС Орендодавця 
Н! 33210812700 OS УДК У КИІВСЬКІА області М. Киево, код ЗКПО 23571923 МФО 821018 
одержувач - Броварське ВДІ<, код класщlJікації 13050200 . ' , - ореflда землш. 

1.5.П!нкт 4.S.~ ~OГOBOPY оренди ВlІ1слаСТIІ в наступніn редакції: 
«4.5.2. ЗМllfl ... РОЗМ1Р~В земельног~ податку та cтaBOI( оренд"ої плати, змі .. и lІормаТIІВНОЇ 
rpOWOBOЇ ОЦШКИ, П1ДВllщеlllIЯ ЦІІІ, тарифів, зміllИ коефіцієнтів індексації, ВIІЗflачеlШХ 
законодавством. 

у ВІІПnДlСУ BiAl\lOBl1 ОРСІІДОРП зміШIТ11 ОРСlІдllУ ПJІОТУ 110 умовох, ВІІ]ІІО'ІСІІІІХ п.4.5 
Договору, CTOPOIIII РОЗРІІВОІОТЬ договір Ореllд". ЯІСЩО, [ віДМОВ0 від до6ровіЛLlІОГО 
розіРВОІІІІИ договору за ЗГОДОІО сторіІІ, цсіі договір РОЗРllПОcrьсп у судовому ПОРПДІСУ.)). 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди ВІіклаСТlI в наступній редакції: 
«4.5.4. У рвз.і невнесення орендної плаТІ І у строки, ВlІзначені цим Договором, сума 
заборroваноСТІ вважається подаТКОВIІМ боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за іх наявності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКIІ Національного банка України, ді1ОЧОЇ .,а 
день В.lкикнення такого податкового боргу або на день його (його частині) поrawеlШЯ, 
залежно від того, JlI(а з величин таких ставок є біЛЬШОІО, за кожний календаРН'IЙ день 
прострочеННJI у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту б Договору оренди В.lкласти в новій редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п· ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копі1О органу державної податкової служби за місцем знаходження 

земельної діnянки». 

1.8.Пункт 9 Договору оренДІ! доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в П'ЯТI1Денний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУДЬ-ЯК.IХ 
додаткових угод, Договорів про внесеllНЯ змін та доповне~ь до Договору тощо HaдaT~ 
в!дповідну копіlO органу ~ЖВВllоі податкової служби за МІсцем знв.,<одження земелЬНО1 
дuulНКИ»). 

1.9. Пункт 12.3 Договору-Оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. flacтyDHoro зміc-ry: 
«12.3.4. ініціаТИВОІО однієї із Сторін в односторонньому ПОРЯДІСУ У випадках, передбачеЮIХ 
законом тв цим Договором»). 

1.9. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ ВЮ(JlВСТ11 в нвступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору ореНДІІ землі зв ініціаТ.IВОIO Орендодавця ~ OДHO~TOPOHHЬOMY 
Порядку допускається у разі неВИlсонання Орендарем ~И~І~Г пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 
даНого Договору. Договір вважається розірваllllМ за IНІЦlативо1О Орендодввця 3 моменту 
набynя чинності відповідного рішення суду, приfiНЯТОГО нв вимогу Орендодавця)). 
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4.0БОВ'IЗОК щодо n lIJели з .10.2008 рОКУ. 
• одаШIЯ цього Дого 

пов'язаНІ з Вого дсржаВIІОIО peccтpauiCIO n аору 110 держаВIlУ peccтpauilO та ВllтраТJI, 
• • OMaдalOТLCR 110 ОреllДОдавця 

S.IнWl УМОВlі договору ореНДlі зе'" оо • • .. ІСЛЬНОІ ДlnЯIІ . 27 
]fиО40б33800Зб7 ЗDJlJlшаlОТЬСЯ без зміll. ки ВІД вересня 2006 року за 

б. ЦеП Договір укладеllО у трьох . 
оДІІІІ З яких ЗlfВХОДlfТЬСЯ В Орендодавця ПРНМIРНИКах. шо МаІОТЬ OДJlaKoBY IОрllДllЧНУ СllnУ. 
Вого державну реєстраціlО _ КJtївськіП 'е~:~ГIІЙ -: в Ор~~даря, третій - в оргаllі, RKllfi провів 
державного земenьного Ісвдастру при ДеР anЬНIЙ (~Inll ДержаВІІОГО підпрlІсмства "Центру 

ржавному KOr.IJTeтї У країни по земеnыІмM ресурсам" 

РскоіЗllТl1 поріІІ 

OpCllДoдaocць 

І Броварська міська р'вда Київської обпасті 

ідентифікаціЙНIІЙ о 2637637S 

КlІївська обл., М. Б 

в особі Сanожка Іг 

ОрСllдар 

ТОВ ссБрігус» 

IОРИДИЧНl\вдреса: 

вуn. Мар укова, 26-А. м. Киів. 



-.. АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

«_»----- 2008р. М. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварсы�аa I\lіська рада, в 

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської 

ради СаПОЖlса Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та ТоваРllСТВО з обмеЖСllОIО відповщалыlстIоo «Брігус» в особі 

Дllрсктора МатвіііЧIIІ( Юлії Мш(олаїВIIІI з другої сторони, склали 

цей Aк:r про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а TOBapllCТBO з 

обмсжеНОIО відповідалыlстIоo «Брігус» прийняло земельну 

.ділянку площеJO 0,3633га, для будіВНllцтва швейного IСОl\lбіllату з 

адміністративно-побутовим комплексом - землі ПРОМllсловості 

по вул. Щолківській В м. Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 16.10.2008 року N!!898-47-0S на умовах оренди на 

1 (ОДІІН) рік, терміном до 16.10.2009 року. 
. . . , 

Цей Aк:r складено у трьох ПРИМІРНИКах 1 є невІД ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.; 

БроваРС61(Q АI;С6«а рада 
с:-

Юридична адреса: -
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
В чий обов'язки 

<9Г<}JIОВИ 
.....-_0... <f 

~ф <J' 

ao~ 
:. aJ LB. СОIІО3IС«О / 

~~-

ПРИЙНЯЛО: 

отв; liчук / 



Договор Ne1 
Про внесення змін до д 

огО80РУ оренди земельної ділянки 

від 0.1 ~ютого 2008 року N90408ЗЗ800019 
МІСТО Бровари І(ИЇВСЬІ(ОЇ області 

OS ГРУдШI дві ТllСJlllі ВОСI.мого POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська р 1< оо.. . 
у .... ада �-ІIDсы�оІ� облаСТІ. IОРIIЩIЧIID особа 13 

законодав~!вом краІНИ, IдеНТllфlJ(ацifїIІИfi ІСОД за даними ЄДРПОУ '6376375 ' 
ееа: І<ювсы�аa обл .• м. Б ОВа 11 в . . -. IОР~IДII 11І3 одр рр. ул. Гагарша. 15. в осоБІ RJ.lKOIIYlOllOro оБОВ'Я1IСІІ "'ICI>ICOI'O 

ronO~.1I - сеJ(ре:аря ради Сапожка Ігоря BaCl-ІlІьовича. ЯКllfi діє 110 піпставі ст.42 3UKOIIV 
YJcpalНJI «Про Мlсцевс самоврядуваllllЯ в Україні», 3 ()()";Сі (:nmрmlll. та 4 

ОРЕНДАР: ПРIJВ811іе . підприємство «КЛІ-Сервіс)). IОриДична адреса: м.I<IІЇп. 
Dул.Черв?нопрапорна,.~4. lДеН~~lфіl(аціЙJlИЙ код З 151 0442 (свідоцтво про деРЖ8ПІІУ 
petcтpaUJJo ЮРИДИ'!Н.?1 ос:.оби ~~PII A~1 .H~46575, видане держаВНIІМ реєстратором БілI»сы�аa 
О.Ф. Св?"ошинськ~~. paJIOHHOI у МІСТІ Києві державної адміністрації. дата проведеllllЯ 
державНОI реєстраЦIІ 06.07.2001 року, дата заміни свідоцтва про державну рссстраціlO 
08.08:2007 року, HOjl.~ep запису про зміну свідоцтва 1 072 107 0004 005414. в особі Дllреlстора 
Прищепи Романа ВІкторовича. що заресстроваlШЙ за адресOlО: м.Одеса, вул.АрміЙська.21 
ІВ.] О, ЯJ'ИЙ діє на підставі статуту ПП «КАІ-Сервіс», нова редакція зареєстрована 08.08.2007 
року номер запису 10721050005005414 держ8ВПИМ реєстратором Більсы�аa О.Ф. 
СВJlТОШJfНСЬКОЇ районної у місті Києві державної адміністрації. надалі - "ОРЕНДАР". 3 ()py"'(JЇ 
стаРОІІІІ, УКЛ8Л1І цей Договір про наступне: 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам ЯТІ. розуміlО'!И 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного заl(Оllодавства. що 
регулJOJOТЬ укладений ними правочин (зorсрема, з вимогами щодо недійсності прзпочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварсы�оІоo місы�оІоo радОІО від «ЗО)) вереСІІЯ 2008 
року Н2 883-46-05 нормативно'" грошової оціІIКІІ земель міста Бровари та кеРУIО'IІІСЬ 
положеJIІІЯМJі ПУНlстів 13 та 28 Договору оренди земелыІїї ділянки від «01» лютого 2008 POICY 
Уl(Лвnи цей Договір N!! 1 (1І0дШ1і - До?овір) про внесення змін до Доroвору ореНДfl зсмельної 
дinЯНIСИ від О 1.02.2008 року ~ p.N!! 040833800019 (надалі - Договір opelldu) про таlсе: 

~. 

І.Внести до Договору оренди IlаС1)'пні зміНJI: 

1.1. Пуюст 5. Договору OP~~ДH викласти в наступніі1 редакції: 
«5. Нормативна грошова оціJlка земельної ділянки. па період б~ді~ющтва. зг~Дно RIlТЯГУ З 
теХІІічної ДОlсумеllтацїі про 1І0РМn·ГIlОНУ грошову ОЦШКУ земелЬПОI ДІЛЯІІІШ ВІДДІЛУ земеЛЬ11llХ 

ресурсів в м.Бровара.х від 27.1 0.2008 POI'Y Н204-3/13 - З/1494 cтaHOBH~ .. 1 06б 999 (ОДІІП 
мільйон шістдесят шість тисяч дев'ятсот деВ'ЯIlОСТО дев'ять) rp~lВe~b ОО I(ОП1ll01(. . . 

Нормативна грошова оцію(а земеЛЬJlОЇ дinЯИК~1 з датн здач. І об єпа в eKc.?JI~aTaUIl0 ~rl~HO 
ВІІТягу з технічної документації про нормативпу грошову ОЦІНJ'У земелЬНОI ДІЛЯІІКІІ ВІДДІЛУ 
земельних • Б вар"у стаНОВJlТЬ від 27.10.2008 року Ng04-З/13 - 3/1493 стаllОВИТЬ 

реСУРСІВ В М. ро , .. , " ) ОО'М 
2560797 (два мільйони п'ятсот шістдесят ТИСЯЧ ~iM$=OT дев яносто СІМ гривсш, КОПl"IОК». 



1.2. IlУIІІСТ 8 Договору ореНДІІ bIIКJI:JCТII R • 
• IIО(1)11ІІ111 ре:1Ulщіі: 

,с8 ЦеП ДОГОВІР уклодено СТРОком 110 1 (ОДІШ)' • 
D~іll'IСlflfЯ строк)' діі ЦЬОГО Договор) ОIJF.НДАIJ РІК. ТС:РМІІІОМ зп 16.1 0.2009 POK~·. ГliС:tи 

10Dlln строк. у UhOM)' РО1і ОРЕНI1АI' 1I0~111' маг. lI~peBa~l{e прово ПОНОВЛСІІІІЯ ііого 110 
~~l\ill'ICIlIfJI строк)' діі UbOI'O Договор\' ПllСІ 1СВ ІІС 1IJ1.IІІIJJС НІЖ 1а 30 КW1СIІ.1UРШIХ .1J1ів :10 
Ilро:JОDЖIIТII Пого діlО. • ,МОВО ПОIIIЗШ.ШТIІ ОI'ЕНI1()I1ЛВI tst I1РО lІамір 

ПОЛОЖСIIІІJl цього ДОГОВОРУ ІІРО l1ереваЖllе ) . 
• .. • прапо ОII:.НДАРЯ ш: ·Jастuсс.'JIIУlОТI,СЯ \. ра,і: 

ВllКОрllСТПIШI 1еМСЛЬІІОl ДlЛJllІІШ ІІС 1а ціlll ОШІ~І rlp • • , И1ШІЧСНlIJlМ: 

• nOp)'IUCIIIIJI TepMilliB СПЛQТИ ОРСIІ.!1IJОЇ 11110'1.1: 

• .10п)'шеIIIIЯ ItогіРШСlІІlЯ СТІШУ ІСМСЛІ,ІІОЇ .1іJІЯIІКIt,). 

1.3. Пункт 8 Договору ореllДIІ ДОIJОВIШ111 110011\1 rtinflYlJlrlUM 8.1. ШІСТ\ПlIОIО 1\.lісп: 
8 І CТPOIC передБОЧСНIlП ДJJЯ будіllН'ІUТОО б' . б - -. 

" • • • • r О Fh.-та МІСТО УДУВОІІНЯ (ПВС.1сtши об rl\r\' 11 
екс~nуатаЦJlО). вста~.IО~леll~~ ·reJ1M.iIJOI\I ДО 16.10.2009 POICY. 11·і.1110 рішеlllJН nIlKnIlOB'~UI'O 
КОМІтету БРОВUРСI,КО1 МІСЬІСОІ J1nЛll Ol.l 05.12.2008 року H~616. 

1.4.ПуНlСТ 9. Догс.')RОРУ оренди ВlІклаСТl1 в НQСТУПllіЛ J1С:Щlщіі: 

«9. Ореll.!1Іlа П.1а18 С1'ИНОВІІТЬ 7 (сім) % від IІОРМИ1'Н8НОЇ І'рошоооі ОI!іIlКIJ 1смс:lы�її :lіll)IIІ1СIІ 
10669991'РШSСIІІJ і склада(' 74689.93 (сімдесят 'IOTIfJ111 'Іисячі шk1СОТ uісімдеся'Г J\си'JlТЬ) 
ГРllОllі 93 IСLlпіАкн на рік· на lІсріод б)'діПlІІщтва: 

Орендна плаl'О СТОl10ВИТЬ 7 (сім) % від НnРМllНIОllоі ГРОШОВОЇ OlliHKII 'JСМС;ІJ,Ш)Ї ді.IJЯIІКIІ -
2560797 грl10еllЬ - і складоє 179255.79 (СТО сімдеСЯ1' дсв'ягь TIICJILI .'1віС1·і п'Я'ГДССII'Г IІ'НТI,) 
гр"вень 79 копійки 110 ріlС - 1 дати 'Ізтверджеlltlя Лпу державної l\с.Імісії IІрО J1РlfііIlЯТТЯ n 
eKCll11YI1TouilO звкіtl'lеного будівНlЩТВU об'спу; 

I.S'nYIl1CT 9. Договору ореН!tl1 ДШ1ОІШІІТІІІІОВІІМ підпунктом 9.1 ІІUСІУШІОГО 1і\lіст)': 

ес 9.1. Розмір орендної П.'І0111 збіЛJ,JJlуrтl,СЯ в 5 (l1'ять) РО'Іів в ра1і перС8НЩСtltlИ строку. 
встановленш'О для будівництва об'Гlста міСl·обу.:\увзння (IJRСl1еНtIИ uб'СJ\1У в ~КСП:I),атаl1ію). 
DІ1311DчеtlОГО у П.8.1 UhOfO Договору. ' 

1.6.ПуНlСТ 9. Договору ореНДІІ ДОПОIШIiТJI JlОВIІМ I1ЇДIІ)'IІК'I'ОМ 9.2 Ш1СЧ'ПIlОI'(J '\liCl-У: 

«9.2. СШlата орендної r1Л8ТИ у розмірі. передбачеllОМУ п.9.1 здіПСIllОС"ГЬСJl 110~ШIШ\'LIІІ '1 міСJЩJ •• 
настуrшого З8 місяцем '301tінчеНЮI Сl·рОКУ. ВСТ8110влеНОI'О для б)'ДlПtIIЩТІIО об'СIС"Гсl 
МіСТОбудування (введення об'єJC};У в еКСПllувтаuіIО). ВllЗllаLlеного у п.8.1 l\hOI'O ДОІ·ОВОР)'))· 

1.7.Пущст 11. ДОІ'ОВОР)' ореНДІІ uJtК1IПСТIІ У Шlступніli рс:докціі: 

есl І .. Орендна плаl11 ВНОСИ'І"ЬСЯ ріПIШМIІ tlaCTKOAIJi ЩО~lіС~ЧНО ПРОТJIГО!\l 30 (~IІ.'1.UЯ~Нj 
k'DJtеIIДaРIШ:< днів. IfИст\'ПНИХ за останнім IСaJlендарtlllМ 1111e~1 ЗIІIТ1IОГО (ПО,10ТКОUUГО) Мlсtщя асз 
)'J]Q.'(УВQJIJIЯ п"в . .. . а.'(унпння ІІа розрtlХУНIСОIІИП раХУIІОІС {)реIlДОДОRIUI N!! 
3 "Ш.1ЯХОМ lІерср ЗКПО "3-719"" ""lch n (1"1018 32І0812700005 У ДІ{ У [(иїоськііj оБJlо(.'ті М. КJlева. код - ~ _..1. ІУ ~ ,,- • 

ОдеР2k-увач _ Броварське вдк. код IС1IВСllфікаuії 13050200 - оренда зеМJ1I)). 
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I.В.Пункт 13. ДОІ"ОDОРУ ореllДl1 IllшлаСТIІ в 110 • 
(сI3. розмір ореllдlІОЇ плати пеРСГ4"JЯДl1tїLСЯ )' рuзі' С'І}'ПШfi редакції: 

'Millll УМОВ ГQСПОДПРlоваIIllЯ. щ:редБВЧСІIII:<" . • •• • . •• 0Говором· 
• ,r.lillll рО1МlрІІІ ·.CAleJlbfloro подuтку. rli.1BIIIJiCII .: • " ... . '" 

І\1111ID'IСlfИХ 1UкtШО.1DВL"ТВОМ: ІІЯ 111t1 І таРllфlВ. 1МІІІІІ КС1~ІIJlllIГІIТIН III!1CKCOlll1. 

• 1Millll РС11мірів '·в СТIІВ&.1К ОРСЩ1ll0Ї ШІUІІІ. lміНIІ 110 .. ... 
гірW~IIНЯ С·11ШV орендовпної 1С" ." P~IDfIIDflOI l·рс.111101l01 е1ЦIІІI(ІI: 

• 110 • . ІС.II.IlЩ ДIЛЯIІКIt НС .. 11 И 11І1 ОрСIllШРЯ що lІі:ПIІ~р.l)J(СIIO 
110К)')IСIІ'гаМII: • 

• в інШІІХ ВІІІІІШКD.Х. Ilсредбач&:шrх 1акПlIОМ. 
у UІІПадку віДМОВIІ Ореllдарll ]МІ' 

ІІІІТ" ОРСflДIІ~' ШІПТV на YMOBiL'\: ОII]IIUЧ&:IІІI:< 1I І J "огопору. ОРСНДОДООСItЬ мас право РОlірва· fi Д :. • •. • 
,.,. ГІІ Itc ОГОВІР в ODHocтopOIIIII.&.1M) IIОРИ.1IСУ.') 

1.9J1ун.кт 14. ДЩ'овору ОрСlІ!lІІ BIIKJIDCTII R l�ac-гупніfi рсдаКI!ії: 
14 у РОЗІ невнесення опеІР'НОЇ rl"a·fll . « '. ,....... У строки. визначеНІ 11ІІМ ДОГОІШРОМ. с\·ма 

1аборГОВІ1110СТІ вв.а)J(U~ЬСЯ подаТКUВIІМ боргом і стягуrться 3 lІара:<упаШIИ~1 (I~lIi.· що 
нпрв.-<ОВУСТЬСЯ НЕІ C~M) по~ат~овuго борг)' (1 урахуванням штрафlШХ СВНКllіП ·18 їх IlnИllІІості) 
і] PO]PI1XYНlC)' I:Ю ВІДСОТJСІВ РІЧНІІХ облікuв()ї СТОПJСІІ НаиіОIl8..1ЬНОГО баflка YKpnїIIII •• 1iIO'IOЇ НП 
день UIIIIJI~снеJlШJ такого пода·ГI~ОВUI·О боргу або на ДСНЬ його того 'ШС1 ИIIЇ) rlогаШСIIIIЯ. 
1D11СЖНО вІД ТОІ"О. юса 1 величин тwсих СТППОК r біЛhШОIО. 1а КОіJCIшfi I(UJICII:tt1l1111Iii щ:tll. 
ПРОСТРОL1СШІJ1 у ПО! (1 t:1IJ1Пl і)). 

1.10. І ІУJIIСТ 20.1I.0ГОВОРУ ореНДІ! ПlІклаСТIІ н нuступній редакції: 
«20. Орендар зобоп'Я18ниА 8 IІ'ИТНДСlJlшіі теР~lіll після :lСРЖОВIІUЇ рссеТршtії Іll.0ГП J(ol"t1ltopy 
та/або. БУДЬ-JlКJJХ .10/1О·l·IСОВlIХ УГО.,\. ,l\ornH()pill нро внесеНІІЯ 1мін -га ДОJl(ШIІСНL до ДОГОАПРУ 
тощо НUДО1'И нідnовідпу копію ОРI'ану ДСРЖОВ110Ї податконпї СJJужбll зо місцем 1наХОДЖСflНЯ 
:teMenbJIOЇ діЛJllf ІСІ·І». 

1.IIЛушст 3 1. 1I.0ГОВОР)' оренди ДОПОВJШТІІ ноним піДПУJlКТОМ Ш1СТУПНОГО 1місту: 

ес· в п'итидеШJиfi тсрмін піСJJЯ державної реrстрОI!їі нього Договору ·га/або б}'ДЬ'ИКIІХ 
ДО.:L1ТКОRIІХ УГОД, ДOl·оворів про пнессння ·iMill І·П доповнень :t&.1 l(огUlЮР) ІUЩО ІІ~,ПТІІ 
відповіДIlУ копіlО ОРГЗIlУ держUJШОЇ НаДа! коооі службн 'ІВ міСIІ\:М 'JIIЗХО;lіl,СIІІIЯ ·.С\IСШJН\Jj 
дїJulJIК1Ш. 

1.12. ПУНh.ї" 38. Договору ореНДІІ JIОППВlіІІПllІОDИМ підпунh.ї"ОМ НОС"ІУПІІОГО змісту: 

ес- ініціаТIІВОЮ ОДllісї із Сторін в OJ1HOc-f&.JрОIJllЬОМУ порядку У НllпU:tIСUХ. IJсрсдБО'lеНIІХ 13КОНО'-' 
п1 QIIM ДоговороМ»). 

.. 
'=" '" •.. 

1.13. Пункт 39. Договору оренди ВИКЛUСТІІ о наступнш редаКЦlI: 

«39. Розірвання Договору орёfrДIІ З&:f\ші ЗП іІІіиіОТ1IВОІО ОреНДО/1UВLtя О О.!11І(.1СТОРОШIЬО)1У 
Порядку дОП)'СІСаСТЬСJl n наступних DЮІUДІСЗХ' 

_ JlевиконаННSI Ореllдарем DItМОГ П.П. 9. 10. 11. 20 ТВ З 1 даного II.пговору: 
• • '1"1 ДО"волу ІІО бvдівшщтво об'єкт\' :\JіСТОn'·.'\'UОIIJIЯ. ЯІСЩО - В раЗІ заКІнчення строку д. J' б'· • • 

Орендар зо цей час не приступить до ПИКОIlВJlНJI будівельних ро ІТ: 
• • о ДЛЯ будівництва об'СI\ї"а міС'I'оБУд~ПОIllIЯ 

- в разІ заlсшчення СТРОІСУ. ВСТВlІовленог 
(введення об'єкту в еlссплуатаціIО). ВИ'JНВtJеного У п.8.1. цього Договору. 



2.Ц~A Договір пі&1Ягас .1СРЖПВllіп реЄСТРПllіі, 

з.Цеfi Договір ШIGIlРUГ Lllfllllо~"Ті lJіС:IJI ltі.1rШСUНIІИ СТОрШl'lМl1 ТВ ft()f'LI :1С(1ЖПIIІІL1Ї 
ptCL"1PUllii то 'ОСТОСОП\'СТЬСJl о n Ullові' ІІОСІІІІ 11 О OIllIllK:1II 1 U J ,) О,;Ю;'И ОК\ , 

4.DБОВ'Я10К щодо JlОД~IIJIЯ І~,.пго ДШ'ОD&')Р} 110 .1СРilCОВIfУ РСС'СТРОl1іlO 111 'Ш'Г(1U111. 
/lоВ'ЯЗUllі ') "ого ДСрЖUВllОIО РСГСТРUI1lt'ю. 'ЮК:tD.'!ПЮТI'СJl ІІа ОРСН.і10J1UIЩИ, 

5.IIIIІІі )'~ІО'Ш :1О1'овo(1У прен:ш lCMCJlJ,lInї ;lі:'JlIІК~' ві:1 () J ,()2,:ШШС рщ,у ііі 
p.N~ 040НЗЗНООО 19 1tL111U1UЮТЬСЯ БС'1 1міll, 

6. ЦеП Договір )'кладСIІО У 'грьох IІРIІ",іРШlках. шо MalOТb ОДНВJ(ОDУ ІОРИДІІLШУ СІ ІЛ)'. 
0.111111 3 ЯКШt 11tnXOДJl1'I,C~ в Ореl~,ДОДёl,DЦЯ. ДРУ""" - о ОРСНДОРЯ. трс'гіЛ _ в ор,'оні. "'("Й Н(1tшіll 
noro державну реСС1'РёЩІІО - 1{IІШСЬКlП рсгіоllD1'ы�іл філії Держпв,югu піДПРIlГ~IС'ГIJВ "ЦСІІТРУ 
зсржаUllОГО 1смелыf"оo KnдacTpy 111''' ДеРЖU8НОМУ кпмітс:ті УКРОЇtlll rlO 'ІС\ІС:ІІ,.ШМ (1CC~ РСDМ" 

РСlсвіЗlll'l1 сторі .. 

ОрСllДОДllRСЦЬ 

БрОDВрСLlса міСlllСВ рада КIІЇВС ••• сС1Ї обllасті 

іде'lТllфікацifiний код 26376375 

KIIЇB~ЬKa оБJ1,. М. Бровари. aYJI, Гю·nрінп. 15 

R особі СuпожlСn 

.' -... . .,.' 
« • 

.... '. 

..,...-.- о" 

OPC11itl1P 

ПП ссКЛJ-Сервіс» 

ідентифіl\ОltiПШlfi кпд J 151 0442 

м,Київ ПУJ1,IIСРООIІОItРППОРlln.З4 

в особі ПРIІШ~ПIl 

РО~ШІІа ВіКТОРООIІ'IП 



Договір Х!!l 
"ро lІ11есе'ІІІЛ з.1І;" до да 

·д 20 lOflOPY opelldll зе.1ІeJl.llоl· діллll"" 
fll . Л"""л 2005 РО/9' ,/t'0040533800098 

МІСТО БроваРIf КJIЇBcЬKOЇ області 

18 лШ:ТОППДП дві ТІІСП'ІЇ ВОСЬМОГо POI()' 

OPEHДOДABE.~Ь: . Бровар~ька міська рада КIІЇВСької області, IОРІІДlІчна особа за 
законодовс:.вом Украllfll, IдеllТИФlкоціnШln код за даllllАIІІ ЄДРПОУ 26376375, IОрllДllЧllО 
адреса: КlіІвська обл., М. БРОВОРІІ, вуп. Гагаріна, 15, в особі ВIІКОНYlО'IОГО обов'ЯЗI(11 
~liCЬKOГO гол.?ви - секрс:таря paдll СППОікr(п Ігорп 8ПСllлrаООlr'ID, якlln діє 110 підставі ст.42 
Закону УкраІНИ «Про Ml~ЦCBe саt:tоврядуваШIJl в Україні)), '] ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР.: ДОЧl'рIІС. ПlДПРIiСМСТВО ссАпрітсю), IОРIІДlІчна адреса: м.КIІЇВ. 
вул.Тампере,5, 1ДеНТIІФІКОЦlfiНJIЙ код 32662928 в особі директора СіРПШаКОГО ВіТПЛЇП 
МIIРОCnОВОВII'IО, який діс ІІа підставі cтaтyry, заресстрованого ДніПРОВСЬКОIО panOHHOIO 
дерЖDDlіОtо адміllістрацісжо м.Кисва від 08.09.2004 року за Н!!1 067 0000 000433, далі _ 
"ОРЕНДАР", з другої сmОРОlІи, уклали цей Договір про наступне: 

Діtочи добровільно і перебуваlОЧIІ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами Ullвільного законодавства, що 
рeryлtОlОТЬ укnадениА Н1ІМИ праВОЧ1ІІ1 (зокрема, з вимогами щодо недій~ності правОЧIIflУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) вересня 2008 POlty 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінкн земель міста Бровари. та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУIОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 дОГОВОРУ ореНДІ І земелыІїї ділянки від 20 ЛІІПНЯ 2005 року уклали цей 
Договір Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення зміll до Договору оренди земельної діЛЯllКJI 
від 20 липня 2005 року за р.Н!! 040633800098 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести дО ДОГОВОРУ оренди наступні зміНІІ: 
1.1. Пункт 2.3 ДОГОВОРУ оренди ВИКЛ8ст.r в наступній редакції: 

(Й.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно nOBinKJI відділу земельних 
ресурсів У місті Бровари від 29.l0.2008poкy Н!! 04-3/13-3/1600 становить: 
-709600 (сімсот дев'ять тисяч шістсот) ГРlІвень ОО IсопіЙок. 

1.2. Пункт З. ДОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 

«З. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, -герміном до 10.03.2010 РОКУ. Після 
закінчення строку дії цього дОГОВОРУ ОРЕНДАР має переважне право поновлення йо~о Ііа 

.. У у разі ОРЕНДАР ПОВlІнен не пізніше ніж за ЗО календарtlJfХ дшв до Новии СТРОІ(. цьом РЕНДОДАВЦЯ . 
закінчення СТРОКУ дії цього Договору ПlІСЬМОВО повіДОМIІТIІ О про наМІР 
продовжити його діJO. 

Положення цього Дог.овору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТЬСЯ У . -:. 
разІ: 

- вш(ористанні земеЛЬ1l0Ї дtJJJlIll(И не за цільовим призtlаченням; 

- порушення термінів сплаТІ" орендної п~а~и; 
- допущення погіршення стану земелыІІ� ДIJ1ЯНЮI»). 

еІІДIІ ВШ(JJОСТІІ в JIаступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ор )' кія від HopMaТliBHOЇ грошової оціню .. 

«4.1. OpelfДHa плата становить 10 % (десять ВІДсот 

земельної ділЯНІСИ - 709 600 гривень і c~aдaє: ивень ОО копіЙОI( на рік. 
-70960,00 (сімдесят тисяч дев'ятсот ШІстдесят) гр 

У наС'супніп редакції: 1.4. Пункт 4.3 Договору ореНДІ>І ВIІклаСТ}1 



«4.3. Орендна мата ВIIОСIIТЬСЯ р' 2 • ІВІІІІМІІ часткв. • 
JШJIСIIдllРIПIХ ДІІІВ, IlacrynllllX за OCТВIllliM к ІІІ ЩОМІ.СЯЧІІО ПРОТЯГОМ 30 (ТРIIДЦJIТJt) 
урахуваllllЯ ПДВ IllJUlXOM псрерах anellдapllIIM днем ЗВІТІІОГО (податкового) місим без 
НІ 33210812700005 УДК У IUIЇBCLKin ::ВJnl~ ІІа розрахУНКОВIlП PaxyllOK OpelIДoДDDЦR 
одержува'l- БроваРСLке ВДК, код клаСI:~~ ~~: Кш:вD, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 

1,lкаЦIІ 13050200 - ореllда землі». 
1.5. ПУНКТ 4.5.2 Договору ореllдll 

• • . ВllклаCnI в lІаСТУПllій редакції' 
«4.5.2. ЗМІІІИ РОЗМІРІВ земелыІгоo Податк . 
грошової оціllКИ, піДВllщеllllЯ ці.. УІ' та СТ?ПОК ореllДIІОЇ плаТll, зміНIІ lІормаТIІВIІОЇ 
законодавством. ' тарllC )lП. ЗМІІІІІ коефіціСlІтів іllдсксації. ВIIЗllа'lСIIIIХ 

у ВІІППДКУ niд1\10B11 ОРСІІДПРІІ ЗІ\ • 
n 4 5 Договору СТОРОІІІІ РОЗР .ІІІІІІТІІ ОРСIIДIІУ ПЛІІТУ 110 УІ\ІООПХ, ОI131IП'IСIIІІХ 

Д~бровіnLIIОГО ~озіРВПIIJlП дОГ IIППIОТI. договір ОРСIIДII. ЯІСЩО, С Biдl\lOBn від 
ОВОРУ ЗП ЗГОДОІО сторіl - • 

СУДОВОМУ ПОРПДІСУ.»). І, ItCl1 ДОГОВІР РОЗРІІВПСТЬСП у 

1.6. ПУ~ІСТ 4.5.4 Договору ореllДl1 Вш<nасти в lІаступній рсдакції: 
«4.5.4. У РОЗІ 1ІеВ1ІесеllllЯ ореНДIІОЇ п . 
б' лати У СТРОКIf, DlІзнаЧСIІІ ЦІІМ Договором сума 

за OPГOBDНOCТ1 вважасться подаТКОВIІМ боргом і стягується з нарахуваНIІЯМ пе;lі що 
нараховується на СУМУ податкового б ( . ' . . . . op~ з урахуванням штрафНIІХ саНКЦІЙ за ЇХ 
ІІDЯВ~ОСТІ) .13 р.?зрахунку 120 ВІДСОТКІВ РІЧНJІХ облікової ставки Національного ба1lка 
УкраlН!I, ДІІОЧОІ ІІа день вини~нення таІ(ОГО податкового боргу або на день Аого (його 
частиНІ) по~ашення, залеЖIJО ВІД того, яка з веЛИ'lIlН таких ставок Е: більшоJO. за I(ОіІСНIIЙ 
календарнии день прострочення У ііого сплаті». 

1.7. ПУНІСТ 6.4 ДОГОВОРУ ореllдll викласти в наСТУПІІіА редаІщії: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеНIІИЙ термін після державної реєстраціі цього 
Договору та/або будь-яких додаТКОВIІХ угод. Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надаТIІ відповідну копіJO органу державної податкової служби за місцем 
знаходження земельної діЛЯНК1·J)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
зr.fісту: 

«9.4.6. в п'JlТиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО надати 
відповідну копіІО органу державної податкової служби за місцем ЗНD.1(одження земельної 
діJIJПIКИ» . 

1.9. Підпункт 12.3.3. пункту 12.3 Договору оренди ДОПОВНlтl словar.ш наступного 
змісту: «12.3.3. ініціативоJO однієї із Сторін в односторонньому порядку у Вlrпвдках. 

передбачених законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викnаСТІI в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Догов'ііру оренди землі за ініціативоJO Орендодавця ~ OДHOC~OPOHHЬOMY 
порядку ДОПУСI(ається у разj. невиконання ?рендарем ~II.M?Г пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 
даного Договору. Договір· вважається РОЗІРВаним за IНЩlаТИВОIО Орендодавця з моменту 
набyrrя чинності відповіДІІОГО рішення суду, приПНJlТОГО на ВІІМОГУ Орендодавци)). 

2. Цей Договір пiдnJlrає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписанНJI CTopOHaмl1 та його державної 
реєстрації та застосовується до правовідНОСИН що ВИНИКJIІІ З 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щодо поданНJI цього Договору на державну реєстраціlO та витрати, 
ПОВ'JIЗані з його державноlO реєстраціЄІО, покладаlOТЬСЯ На Орендодавця. 



5. ІJlші ~IOBII доroВОРУ 3 
,N'!!040S33800098 ЗaJIllшаlОТЬCJI без зміl~:еIJДII земелЬІJоі діnЯJrКl1 від 20 ЛІІПІІR 2005 року за 

6. ЦеП Договір yкnaдeIIo у трьо оДІ ІІІ 3 ЯКІІХ ЗllахОДllТЬСR о ОреНДОД: ПРlrміРIШКах. щО MВIOТL ОДllакооу IОРIIДII'ІIIУ СІІЛУ, 
прооіО Поro держаОJlУ реєстраціlО _ KII~'ЦR, .ДРУГІ~П - о Орендаря. третіn - о органі. ЯКІІіі 

IOCLKln perlOllan ЇЇ ". 'оо Д . "ЦентРУ держаОllОГО земельного кода ЬІІІ (І,ІЛІІ еРЖООllОГО ПlДПрlІЄМСТВО 
реСУРСаМ". стру ПР" Держаоному комітеті УкраїНIІ ПО земелЬJIIIМ 

І) . 
СІС81311ТІІ сторіІІ 

OPEHДOДABEЦI~ 

Броварська міська рада 1<IrїOCbICOЇ області 
10РJ1дllчна адреса: 
ідеJlТJIФік іЙJllfft ІСОД 26376375 

: КtIЇDCLKD .. .~ ~I. БроваРII, ОУЛ. Гагарі 110, 15 
в особі СП ~ 'i:~ l.Z0РЛ ВnСІЩЬОIІІІ"n . ~ .. , 

\ . ~ :., . , 
__ -P.~:t..:=--\- / 1.!J.Cti",~~t:Ko/ 

І /'1" 'І 
М ~\ ", . ./ ....... ;і 

\.\" -!. . .~ ___ ,," t: .' ... 
• • 11 , .. , ~ • 

• '. ::... t ..z .J •• ~/ 
.~~_} • J J': -:'. 
~::::: . :::;.,;.:." 

ОРElIДЛР 

ДП ссАпрітею) 
IОРIiДИ'ІIІD адреса: 
м.КИЇО, оул.Тампере.5, 

'-ЯJ(lI(~,I(Оі~О Віllluліs, ftt/"рослnuов",ln 



ДОГОВіРН!l 
"ро lІ11есеllllЛ ~',ill ~o 40 

·4 28 говору оре,,411 ЗeJIleJIЬІІО; 4IлЛІІ"" 
ІІІ ."ереСІІЛ 2007 року Jli0407ЗЗ800121 

МІСТо БроваРIІ КlІЇВСької області 

18 JIIlcтonnдa дві Тllсп'.і nOCLJ\lOro POIC)' 

OPEHДOДABE.~Ь: . БроваР~Lка міська рада КІ.ЇВСЬКОЇ області. юрrrдrrЧllа особа за 
3В1(OI.oдaB~OM УкраШlІ, IдеIlТIІФІка'tіfi.f •• fi код за да.ш,..rr ЄДРПОУ 26376375, ІОРНДІІІІ'Іа 
~peca: Кlt1вська обл.. М. БроваРJf. пул. ГагаріJlа. 15. в особі ВІ'КОІ'У10'IОГО оБОВ'ЯЗКJI 
МІСЬКОГО roл.?ви - секр~таря радІІ CnrIO~J\.(a Ігорп ПпеIIЛl.ООII'.П. якrrn діс Шl підставі ст.42 
Закону УкраШ11 «Про МІсцеве ~аМОВРJJДУ'Jаfffrя n Україні». з одного боку. та 

ОРЕНДАР: ЗаКРlfте aK~'OIIepIIC товаРІІСТВО «Фірма ТеПЛlЩЬТСХМОJI1mJ(», ,ОРІIДII'lllа 
адреса: м.БроваРIr, вул.Гагарша,22, ідеJfnfфікаціАrrиА код 31785899 в особі дпрсктора 
МПIССllАrСlllСП 80ЛОДJJАШРП ВаСJJЛLООJ,lrn, ЯКJrй діс на підставі статуту від 27 береЗflЯ 2007 
року за НеІ З55 105 0004 000241, далі ·"ОРЕНДАР", з другої сmОРОllи, уклаmr цей Договір 
про наступне: 

ДіrОЧlf добровільно і перебуоа'ОЧ'f при здоровому розумі та ясніА пам'кті. розуміJоtш 
31fачення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРlfпrrсами ЦJJвільного законодавство, що 
регуmо1ОТЬ укладений ними праВОЧIiН (зокрема, з ВlІмогам .. щодо недійсності праВО'lIllIУ). 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
Nе88З-4б-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеlJНЯ Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року N!!898-47·0S та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земеЛLНОЇ діЛЯJfКИ від 28 вересня 2007 року уклanи цеП 
Договір Н!! 1 (lІадад; - Договір) про внесення змін до Договору оренди 1емсльної ділянки 
від 28 вересня 2007 року за р.Н!! 040733800121 (надалі - Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні змі1lИ: 
1.1. Пункт 2.З Договору ореНДIІ виклаСТJі в наступніfi редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКІI відділу земеЛЬНJ.IХ 
ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року N!!,О4-3/1З-З/1636 cтaнOBtrrь: . 
- 279751 (двісті сі~rдесят дев'ять nfСЯЧ сімсот п ятдесят одна) гривня оо КОП1йок. 

1.2. Пункт З.l Договору оренди викласти в наступній редакції: 
(сЗ.1. Цей Договір укладено строком на S (п'кть) років, терміном до 23.08.2012 року. Після 
закінчення строку дії цьоro Договору ОРЕНДАР має переважне право поиовлення no~o на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за зо кanендарюrx ДНІВ ~o 
закінчення строку дії ЦЬОГО Договору письмово повіДОМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
продовжити його дію. 

Положення цього 1{оговору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУ10ТЬСJl у 
разі· ':-
- в~користанні земельн~iJtіЛJllfКИ не з.~ ціЛЬО~IІМ ПРИЗllаченням; 
- порушення термінів сплати ореJlдНОІ п~п~и, 
- допущенЮІ погіршеННJI стану зе~lелыІІ� ДІЛЯНКИ». 

ен и виклаCnJ в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ор 3 ~A (три) відсотка від нормативної грошової оціНЮI 

«4.1. Ореидва плата C11UІОВИТЬ О. • 

•. . 279 751 ОО гривня І складає. . земельно! ДІлянки - " .) ГРІІвні 5З копійки на рІК . 
• 8 392,53 (вісім тисяч триста дев JlНОСТО ДВІ 

асти у наступній редакції: 1.4. Пункт 4.3 договору оренди викл 



«4.3. ОреНДІІа !Шата ВIIОСIIТLСя. J. 
кanе11ДDРИ11Х дІІів, иаСТУПllJlХ за Oc:nullP.IBJIIIMII ЧПСТКIlAIІІ щоміСЯЧІІО ПРОТЯГОМ 30 (ТPllдцJIТIl) 
УРUXУВШIJIЯ пдв 1WUlX0М перс:;'М кanCIlДaplIJlM Дllем 3BiТlIOГO (податкового) AlicRЦR без 
Не 33210812700005 УДК У КIfїВСLJй ~~II~ ІІа РОЗРВХ)'lIКОВIIЙ ра."<УIIОК ОреllДОДDDЦЯ 
одержувач - Броварське ВДК, код кла "'~ ~!: КlIЄDa. код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 

СШI'IКВЦIІ 13050200 - орснда зсмлі». 
1.5. Пункт 4.5.2 Договору орс. 

. . • ІДИ ВllклаСТІI в наступній рсдакції: 
«4.5.2. ЗМШІІ РОЗМІРІВ земелыІгоо пода 
грошової оціШСI' підвищсння' тку. та ставок ОРСНДІІОЇ плаТІІ, зміни lІормаТIІВНОЇ 
ЗDКОІІОДОВСТВОМ. ' 11111, таРllфlВ. зміШI l(осфіціЄlІтів індсксації, ВІIЗllаЧСlІІlХ 

у випадку відмови ОРСllдаря зміllИТІІ о 
Договору. ОреllдодаВСЦL має n аво' реllДIlУ ~лату ІІа умовах. ВlІзначеll1lХ п.4.5 

р РОЗІрвати цсА ДОГОВІР в ОДІІОСТОРОІІНЬОМУ порядку». 

l.б. ПУ~ІІСТ 4.5.4 Договору ореНДІІ ВиклаСТIІ в lІаступній рсдакції: 
«4.5.4. У разІ невнесення ореНД1l0Ї . 
б 'О ТІ' плаТlI у строки. ВІІЗIІО'lСIІ\ ЦІІМ Договором, сума 

за oprOBal~ с вважасться подаТКОВІ б . . іМ оргом І стягуcrься З Ilвра.,,<уванням пею, що 
Ilарахову~~ся на суму податк~вого боргу (З урахуванням штрафllИХ санкцій за ЇХ 
HВRВ~ocn) .ІЗ р.?зрахУНКУ 120 ВІдсотків річних облікової ставки Національного баllка 
УкраІН!', ДІІОЧОІ на деНL ВИНИ~lІення такого податкового боргу або ІІа день Аого (Пого 
чаСТИНІ) погашення, залежно вІД того, яка з величин таких ставок є біЛЬШОIО, за КОЖН}ІЙ 
кanендарниА день прострочення у його сплаті». 

1.7. ПУНІСТ 6.4 Договору оренди ВlІкласти в наступній редакції: . 
«6.4. Орендар зобов'язаНJlЙ в п'ятиденниП термін після державної реєстрації цього 
Договору та/або будь-яких додаткових УГОД. Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової служби за місцем 
знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 наступного 
змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати 
відповідну IсопіІО органу державної податкової служби за ltlicueM знаходження земельної 
ділянки». 

1.9. Підпункт 12.3.3. пункту 12.3 Договору оренди доповн}ml слов~ш наступного 
змісту: « 12.3.3. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порядку у випадках, 

передбачених закОНОМ та ЦІІМ Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаПIВОIO Орендодавця ~ однос:оронньому 
ПОРЯДlty допускається у ,разі невиконання Орендарем ВІІМОГ пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 
даного Договору». ';. 

2. Цей Договір підлJi'f-ає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧІlнності після підписання CTOPOH~III та його державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин що виникли з 01.10._008 РОІСУ. 

4 Об ' о о подання цього Договору на державну реєстраціІо та витраПI, 
• ОВ язок Щ :д. О ндодввця 

пов'язані з його державНОIО реЄСТРВЦІЄIО, покладаlOТЬСЯ на ре . 

5 Інші оренди зеltlельної ділянки від 28 вересня 2007 року за • умови договору • 
Н!О40733800121 залишаІОТЬСЯ без ЗМІН. 



j 

б. цen Договір YКnВJ1cIlO у трьох ПРlІміРШIКDX, що МВlОТЬ ОДl10КОВУ 10Рll!1"'111У 
СІІЛУ, OДlll13 ЯКІІХ 311axOДllТЬCH В ОРСІІДОДDDЦЯ, ДРУПlfi _ в ОреIIДРРИ, третіА - в oprDIII, ИКlln 
провів поro ДСРЖDD11У peєcтpnцilo - КllївськіІі pcгiollвnы1iAfi філії ДеРЖD11110ro піДПР"Є"'СТВD 
"ЦeIIТPY ДСРЖaDltого 3CMCJ1bIIOro кадастру Пр1l ДержаВІІОМУ KOt.tїTm УкраїIШ по зсмелL1ШМ 

" ресурСВМ • 

РСlсвіЗ11Т11 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броворська міська рада Київської області 
10РIIД1IЧI-1а адреса: 
іДСlmlФікаційниfi код 26376375 
кІІївсы1аa ., М. БроваРІ", вул. rarapilla, t 5 
в особі СІ IzopR ВаСІIЛЬОllllllO 

/1.В.СalIОЗІСКоІ __ --'r-~-tт- . " 
'. 

, 
" 
! ~ .. 

" ...... ::.-#' .. 

ОРЕНДАР 

ЗАТ «Фірма ТепnsщьтсхмОНТDХ()) 

10РИДtl'l1Іа адреса: 
м.Бровар". вул.Гагарїtlа.22, 
u особі . 
Ma"CIMlel.' 80лодll.1ІІlра 8аСШlьоtlll1lа 

,'" , 

",. " --.. '1"." ~ .... 

,;
"':''' "'10 • " ~ ~. '/ • "О' ~ • ir ~. І ~~. 

~~
~ ~ ~ '. • І" • '4'.,''';' IB.B.lvlaKcIL1IClllcol 

-с '" tt\ J" ~ .• :~.~ ~~ .. с .'\~n\\'\ :;;..о n In 
IS:... , ........ \ ,-"о. _ .... \~ .. ІІІ' 

.~~ .. a .~ _. "Со ~,.". 50 '16!1~ ~. 
,~ ~""~4'!'7 .. ~ 



договір К!1 

"ро tlllєсе""л ЗА';" до доІ, 
в;д 1" OBOPJ' оре"д" Jе,"'ел""оr ділв",," 
. "'рnв"л 2004 pOКJ' "Р544 

МІСТо БроваРl1 КlІїВСької області 

24 ЛlIСТОПnДП дві ТШ:П'lі. ВОСЬІ\ІОГП POI()' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLка міська .... . 
особа за заКОlfодавством УкраїШI і е ... p~a КШВСЬКОІ облаСТІ. IОРllДIІЧllа 
26376375, IОРИДJіЧlfа адреса: Київс' д ~ТИ(lllкаЦlnlJJln код за даШІ,.,,, ЄДРПОУ 
ВllКОllytочого оБОВ'ЯЗIШ міСЬІСОГО ь~a о л., М. Бровари, вул. Гагарі ІІа, 15. в особі 
DПСІІЛLОВІІ'.П, якиfi діс ІІа "І· о~ови - секрстаря paдrl СпrlОіКIСП Ігоря 

дстаВІ ст 42 ЗаКОIlУ У.. П . 
СDмоврядуваlШЯ вУкраїІІі», '] ОДІІОГО боку T~ краши ее ро МІсцеве 

ОРЕНДАР: ПриваТllиfi піДПРIІС 'р . 
Б Н мець усаНОВIІЧ Яна ЛеощдіВlІо. IОрИДIІЧllа 

адреса: М. ровари. вул. езалежності 15 а 95 Б . . 
2547812101 далі -"ОРЕНДАР" • - КВ. м. ровари IдеНТИфlкацinШIЙ ІСОД 
наСТУПllе: 

, , 3 dpy?r)[ cmapOlIll. уклол .. цей Договір про 

~іIОЧИ добровільн~ і ~еребуваlOЧJi ПРІІ здоровому розумі та ясній пам' яті, 
РОЗУМ1l0ЧИ значення СВОІХ ДІЙ, попередньо ОЗllайомлені з приписами цивіЛLIІОГО 
законода~:rnа, ~o реГУЛJОIОТЬ ~lсладеllИЙ ними правочии (зокрема, з вимогами 
~oдo ~еДIИСНОС.ТJ праВОЧIІНУ), ВІДповідно до затвердженої рішенням Броварської 
Ml~ЬKOI ради BI~ «30» вереСІІЯ ~008 року N!!88З-46-05 нормативної грошової 
ОЦlюаl земель МІста .Бровари, та РІшення Броварської міської ради від 16.10.2008 
РОІСУ ~!!898-47-05, ВІД 23.03.2006 року Н!!955-46-04 та керуlОЧИСЬ положенняt.ш 
ПУНКТІВ 4.5.2, 4.6.3 та 9.1.З Договору ореllДИ земелыІїї діЛЯНКIІ від 14 травня 2004 
року ytслвли цей Договір N!! 1 ("ада,,; - До?ов;р) про ВJtесення змін до Договору 
ореlfДИ земельної ділянки від 14 травня 2004 рОIСУ за Н!!544 (надалі - ДОі'овїр 
ОРЄllдu) про таlсе: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміllИ: 

1.1. Пункт 2.4 Договору оренди виклаСТJ' в наступній редакції: 
«2.4.Нормативна грошова оці1lка земельної ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 02.10.2008року Н!! 04-З/ІЗ-З/1238 стаНОВІІТЬ: 

- ЗЗ7 856 (Триста ТРИДЦЯТЬ сім ТИСЯЧ вісімсот П'JlТдесJIТ шість) ГРlІвень ОО копіііок. 

1.2.ПуНlСТ 3.1 Договору оренди вимвсти в наступній редакції: 
«З.J. Цей Договір y!maдeHo строком на 5 (п'ять) років, терміном дО 2З.ОЗ.2011 
року. Після закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право 
поновлення його на ноJЦtй строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
за ЗО lсвлендарних днів до закінчеНIІЯ строку дії цього Договору ПlIСЬМОВО 
повідомити OPEHДOДAi'~ про намір ПРОДОВЖИТ" ііого діJO. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
застосовуlOТЬСЯ у разі: 
- ВІlкористанні земельної ділянки не за ціЛЬОВІIМ ПРlІзначенням; 
- порушення терміІ1ів сплати оре1lДНОЇ плаТІІ; 
допущеННІ погіршення стану земелыІїї ділянки». 

І.З.Пункт 4.1 Договору оренди викласти. в нпступ~ій редакції:.. .. 
«4.1. Орендна плата ка становить З % (три) ВІДсотки ВІД 1iopMaTJtBHOI ГРОШОВОІ 
оцінки земельної ділянюІ- 3З7 856 ГРІlвень і СМ8Дає: • 

- 10135,68 (десять ТИСЯЧ сто тридцять п'ять) гривень 68 коП1ЙОК. 



1.4.ПУIІІСТ 4.4 Договору opell 
дІІ ВllклаСТІI у lІаступ • n .н 

«4.4. Ореllдна плата ВIIОСIІТЬСН . III1 редаКЦI1: 
) PIBIIIIMII 'Іастк . 

(ТРІІДЦЯТИ кanендарllJiХ Дllів lIa~ аМIІ ЩОМІСRЧІІО протягом 30 
) 

• • - • J .. ІІІІХ за остаІ ... іА . 
(ПОДD'ПСового МІСRЦЯ без урахуваНIІН ПДВ ! кanендаРIШМ Дllем ЗВІТІІОГО 
РОХYlIОК ОреlІДОдaDЦЯ р/р 332] 78 ] S70000~OM пере"ра.ХУ~DI"'R на розрахУIІКОВIІЛ 
зКПО 23571923, МФО 821018 од ДК У КШВСLЮЛ облаСТІ м. КJIСВn., код 
13050500 - opellJta зеМЛІ». • ержувач - БроваРСLке ВДК. код кnаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.6.2 Договору оре 
. . . IIJtI! ВllклаСТI! n наСТУПllіП редакції: 

«4.6.2. ЗМІНИ РОЗМIРto земеЛLIІОГО податк _. 
JlормаТIІВНОЇ грошової оціllКIІ' У T~ ставок opelIДHOI плаТІІ. ЗАШfll 

, П1ДВllщеШIR цш тар .. ф· . ф'" 
іllдексації, ВJІзначеl1ltх заlсонодаоством. • ІВ. ЗМІНІІ кое ЩІСІІТІВ 

у ВІШОДІС)' віДl\lОВIІ ОРСІІД . 
арп 31ШІІІІТІІ ОРСIIДIIУ ПЛО1}' 110 УІ\ІОВОХ 

В113110'IСIIIIХ п.4.6 Договору, СТОРОШІ РОЗРІІВ • О . , 
• • б' . alOTL ДОГОВІР PCIIJtII. ЯІ(ЩО, С 

ВІДІ\ІОВО ВІД ДО РОВІЛЬІІОГО РОЗlрваШIП ДОГОВОРУ 30 ЗГОД '" . 
РО3РІІВОСТЬСП У СУДОВОМУ порядку.». 010 сторш, ЦСІІ ДОГОВІР 

1.6. ПуНlСТ 4.6.4 Договору ореНДІ' ВИlсласт .. В наступній редакції: 
«4.6.4. У разі HeBII~ceHHH орендної плати у строки, визначені цим. Договором. 
cyм~ заборговаНОСТІ вважається подаТКОВIІМ боргом і стнгуєтьсн З нарахуванням 
пеНІ, ~o H~~axOBYCТЬCH. H~ СУМУ податкового боргу (з ура.хуванннм штрафНIІХ 
сан~IИ за ІХ HВRBHOCТI) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової ставк., 
НацІОнального банка У країни, діlОЧОЇ на день вшшкнеННR такого податкового 
боргу або на день ЙОГО (його частині) погашеННR. залежно від того, нка з веЛIІЧИН 
ТВlGIX ставок є більшOlО, за кожний кanендаРНІIЙ день прострочеНllR у його 
СІШаті». 

1.7. Пункт 6 Договору ореНДJl доповнити новим підпунктом 6.4 наступного 
змісту: 

«6.4. Орендар зобов' язаНlоlЙ в п' ятидеНfllІЙ термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод. Договорів про внесення зміll 
та доповнень до Договору тощо нвдаТIІ відповідну копіlO органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земелыІїї ділянкю). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНІІТИ новим підпунктом 9.4.5 
наступного змісту: 

«9.4.5. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору тв/або 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за . , ... 
МІсцем знаходження земеЛЬНОl ДШЯНКИ». 

1.9. Пункт 12.3 дс>говору оренди ДОПОВНІІТИ новим підпунктом 12.3.3. 
наступного змісту: «12.3.3. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, передбачеНJJХ звконом та ЦІІМ Договором». 

1.10. ПУНІСТ 12.4 Договору оренди виклаCnI в ~~с:Упній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору ореНДІІ землі за lНЩlаТИВОІ0 Орендодавця в 
односторонньому порядку допускається У разі невик~нання OpeHдapet.! В}ІМОГ 
пункту 4, піДПУНІстів 6.4 та 9.4 даного Договору. ДОГОВlр.вв~кає:ься РОЗl~ваНIIМ 
зв l'н' . О моменту набутгя чИННОСТІ ВІДПОВІДНОГО РІшення 

1Ц1ативоІО рендодавuя з 

суду. Прийнятого на вимогу Орендодавця». 



2. ЦеП Договір підrurгае • держаВIІ1П реестрації 

3. ~en Договір Ilвбllрає '1ІІIIІІості' • держаВІIОI реестрації та 3BcтOCOBv ..... L П1CJtя піДПllсаllJlЯ СТОрОIІОМIІ то Пого 
"nltV. .1.'" СЯ до ППОВОВ' ~ IдIiОСIШ ЩО ВІШІІКЛІІ ;) 01.10.2008 

4. Обов'язок щодо подаllJlЯ rrnnТl ' • n І\ЬОГО Договор ВІ." r- і, пов язаlll з ого держаВIІОIО рсс а' У ІІа державну ресстраціlО та . стр Ц1Єl0. поклaдmоться но Орендодовця. 

5. hUUI УМОВИ договору ОРСIlДIl зсмen ". . НиS44 ЗDJJIfШОIОТЬСЯ без змін. LIIOl дrЛJIІІКlI ВІД 14 травня 2004 POICY за 

6. Цей Договір УlcnвдеllО У IОРIIДlIЧIIУ сипу, OДlII" З яюrх знаХОДIТРLОХ примірншшх, що MalOТIa ОДНакову 
третіі\ _ в оргаJlі, який провів Пого Д fТ~СЯ в Ореlщода.вця. ДРУГ.IП - в Орсндаря, 
філії ДеРХСВВIІОГО підприсмствв "Ц ержавну реєстраЦIІО - КlІївській регіОJlDЛЬJlїіі 
ДерхсаВІIОМУ комітеті У країни по з СІІТРУ дсржаВIІОГО земелLIІОГО кадастру при 

емеnыlмM ресурсвм". 

РсквїЗllТl1 стор іІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

міська рада Київської 

ОРЕНДАР 

ПП РУСВІІОВИЧ Яна Леонідівна 
IОРИДИЧJlа адреса: 

м.Брооари, 
вуn.Незалежності,15-а кв.95 

__ ;Z::;~""'-- /ЯЛ.Русаllо"",t/ 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 tJ.'1 " __ ...:..1,..:.-.'1_--....;2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I'lіська рада, в особі 
ВlіКОНУJОЧОГО обов' ЯЗЮі міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРlfватн .. Й піДПРlІємець РусаtlОВllЧ Яllа ЛеОllідіВllа з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсыаa міська рада передала, а ПРІІВDТІІІІЙ піДПРllЄl'lець 

РусаllОВllЧ Яна Леонідівна прийняла земельну ділянку площею 0,0932га 

по вул.КраСОВСЬІсого,19-а ДЛЯ оБСЛУГОВУВDllllЯ баllі-пралы�іi в 

м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 23.03.2006 року за 

N!!9SS-46-04 на умовах оренди терміном до 23.03.2011 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Jfl;CbKa рада 
Київсько; області 
Юридична адреса: .; 
м. Бровари, вул.Гагарін~ 1 5 
ВИКОНУlOчий обов' язки 
міського голови - секретар 
м,;·-• ..r.!:~ 

ПРИЙНЯВ: 

ПП РусаllОВІІЧ н.л. 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Незалежності,lS-а кв.95 

-~":.МJ~-
/ н.л.РусаНОВll" / 

( за tllUlDIIOcтi печаті) 



Договір Ne2 
"ро Оllесе""л ~"i" до д 

оід 29 ОіОIlОРУ оре"д" :Jе."ель"оf ділл"",, 
• ',еРIІ"Л 2006 РО"1 M0406JJ800J1J 

МІСТо БроваРl1 КlІїВСЬкої області 

ДвПдЦПТЬ ВОСЬJ\ІОГО ЛllСТОПnДП доі тш:п'l.· ООСЬ" ... ОГО pOIC)' 

OPEHДOДABE~: ~pOBapC.blca міська рада Київської області, ЮРИДlІчна особа за 
ЗaJ(Оllодав:mом УкраlШl, ІДСllтшlJlкаціПШIЙ код за дallll~1IJ ЄДРПОУ 26376375 IОРllДIІЧllа 
адреса: КІІlвська обл., М. Бровари, вул. Гагаріна, 15, R особі ВИКОIІYlОЧОГО ОБОВ'ЯЗ~1І міського 
ronOB11 - секре;аря ради Сапожка Ігоря Васильович&, який діс на підставі ст.42 3ШСОllУ 
україНJI «Про МІсцеве самоврядування в Україні)) та розпоряджеНIІЯ Броварської міської рад.1 
від 24.07.2008року N!!128з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповідалыlстюю «Броварська художня 
мвflстерня)), IОРIIДI~чна адреса: 07400, м. Бровари, вул. РеМОІІтників,3, ідентифікаціііНllіі код 
30727705, в осоБІ директора Марчеllка Анатолія 80ЛОДИМIlРОВlltlа, який діс ІІа підставі 
статуту, зареєстрованого держаВНIІМ реестратором ВlІконавчого комітету Броварської міської 
роди від 03.02.2000 року за Н!!2275, далі -"ОРЕНДАР", :J C>PYlol' сmорОІШ, уклалll цеіі Договір 
про наступне: 

Діючи добровілы�o і перебувВlОЧИ при здоровому розумі та ясніП пам'яті, розуміlОЧИ 
значеnив своїх дій, попередньо ознайомлені з приписам.. цивільного законодавства, що 
регуmОIОТЬ yкnадениіі НИМИ правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
згідно рішення Броварської міської ради від 29.05.2008 року Н!!744-37-05 та затвердженої 
рішеннJIМ Броварською міСЬКОIО радою від «30)) вересня 2008 року Н!! 883-46-05 норматнвної 
грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 16. 1 0.2008року 
Н!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.4 Договору ореllдll земельної 
дimuпcll від 29 червня 2006 року укnалll цей Договір Н!! 2 (,,"далі - Договір) про внесення змін 
до Договору оренди земельної ділянки від 29 червня 2006 року за Н!! 040633800313 (надалі
Договір оре"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 14.08.2008 року N!!04-З/13-3/1065 становить: 

-18 231 (вісімнадцять ПІСВЧ двісті тридцить одна) гривня оо копійок. 

Нормативна грошова';оцінка земельної діnянк}. згідно довідки відділу зсмелы�их 
ресурсів у місті Бровари від ОЗ;; 1.2008рOlСУ N!! 04-3/13-3/1632 становить: 

-33245 (1рИДЦЯТЬ три пtCJJЧЇ ~icтi СОрОIС п'ять) гривень оо копіпок. 

1.2. Пункт З. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
3 Ц 2 (два) роки терміном до 29.05.2010 року. Після 

: '. ей Договір ~.aдeHO строком H~PEHДAP має' переважне право поновлення його на 
IUCIнчеННJI строку ДІІ цього Договору . ·.е ніж за 30 календарних днів дО 
НО~ИЙ строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ~~і~~м"ти ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
ЗВКШчення строку діі цього Договору ПИСЬМОВО n 
ПРОДОвжити його дію. . 

е право ОРЕНДАРЯ не застосовуються У разІ: 
Положення цього Договору про переваЖIІ 



~ 

• ВJlКОРШ:1'Dlші зсмельної ділЯllЮI Ilе за . 
• • ЦІЛЬОВІІМ ПРIIЗllа'lеНIIЯМ; 

• поруШСllllЯ ТСРМІІІІВ сплаТl1 OPCIIДIIOЇ плати; 

допуЩСlІlІЯ погіРШСIIJІЯ cтallY зсмелы�о''l� . • ДІЛЯІІКІШ. 

1.3. ПУІІКТ 4.1 Договору ореНДІІ Вlllсласт . . 
11 В IlаСТУПНIП редаКЦІЇ: 

«4.1. ОРСНдll11 плаТI1 стаllОВИТЬ 1 О % (дес ). .. 
:JCMenLIIOЇ діЛЯllКИ -18 231 ,ОО. ГРИВІІJI _ і СКЛ:;.::: ВІДСОТКІВ ВІД lІормаТИВIІОЇ грошової оціllКJI 

§12,64 (шістсот двадцять дві) ГРJlВllі 64 копilіКIІ за період з 29.05.08 до30.09.08. 
ореllДJlI1 Мl1та становить 1 О % (десять) підс . . 
ілЯНКlI- 33 245,00 ГРllВСflЬ - і cкnnn • 3 3240ТКІВ ВІД lIopt.~aТlIBlloї грошової оціН1СIi зсмельної 
Д _ас. .50 rPII. 118 РІІС. 

1.4. ПУІІКТ 4.3 Договору ОРСllдll ВlІклаСТl1 У наСТУПllіП редакції: 
«4.3. Ореllдlll1 плата ВIІОСIІТЬСJl ріВlІІlМИ часткам., ІЦО . 30 ( ) . . МІСЯЧНО протягом тридцяти 
кanСJlДВРlll1Х ДІІІВ, наСТУПІIJJХ за остаШІІМ кanендаРIШМ днс . ( )' б 

ПДВ м ЗВІПІОГО податкового МІСЯЦЯ ез 
урахуоВІll1JI шляхом оо пере.рахУВВlШJl ІІа розрахунковий ра.,<унок ОреllДОдавця 
N!! 33210812700005 УДК у КИ1ВСЬКІЙ області м. Кllев&. код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - БроваРСЬ1се ВДК, код IслаСllфікації 13050200 - оренда землі». 

1.5. ~YHКТ 4.5 .. 2 ~OГOBOPY оре1lДИ виклаСТIІ В наСТУПllій редакції: 
«4.5.2. З.~ІНИ. РОЗМ1Р~В земельног~ податку та ставок орендної плати,· зміllll нормаТИВIІОЇ 
ГРОШОВ01 ОЦІНІСН, ПlдвищеlШЯ ЦІІІ, тарифів, зміНІ! коефіцієнтів індексації, ВИЗflачеНJlХ 
законодавством. 

У випадку відмови ОрендаРJl зміНИТIІ орендну плату на умовах, визначених п.4.5 
ДOГ~BOpy, Орендодавець має право розірваТJI цей Договір в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку.» 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
нараховується на СУ1-IУ податкового боргу (з ура.,<уванням штрафНJlХ санкцій за їх наявності) 
із розрахунку 120 відсотків ріЧШІХ облікової ставки Національного банка У1сраїНI., ді10ЧОЇ на 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашення, 
залежно від того, яка 3 веЛJІЧllН таких ставок є біЛЬШ010, за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 ПУНКТУ 6 Договору оренди викnаСТl1 в новій редакції: 

«6.4. Орендар зобов' язанllЙ в п'ятиденний термін після державної реєстраціі цього Договору 
тalабо будь-яких додаТКОВIІХ угод, Договорів про внесеНlІЯ зміll та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копію органу державної податкової служб.. за місцем знаходження 
земельної дinяНIСН». ..; 

1.8. ПУИІСТ 9 Договору ореНДІ! ДОПОВНІІТИ КОВІІМ підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятидеННIІЙ термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
ДодаТКОВИХ УГОД, Договорів про внесення змін та доповне~ь до Договору тощо Kaдa~ 
вщп' ов" жавно'l' податкової службl1 за МІсцем знаходження земельнО! 

1ДНУ коп1ю органУ дер 

ділянки». 
19 П Д НДИ доповнити НОВИ1-1 підпунктом 12.3.4. наступного змісту: 

«12 З 4' '. ~КТ 12.3 OГ~B~~Y осртеОРI'Н в односторонньому порядку у випадках, передбачених 
. . • ІНЩlаТИВОJО ОДН1ЄІ 13 

законом та цим Договором». 
.м її-

1.10. ЛУНІСТ 12.4 договору оре1lдИ виклаСТ11 в наСТУПIl1И редакц . 



«(12.4. РозіРВDlIНJI Договору opellДll земnі за іllіціаПIВОІО ОреlІДОДавцн в ОДIIОСТОРОJШЬО).lУ 
лорJlДК)' допускасться у разі HeBllKOllDHIJR Орендарем ВІІМОГ пушrry 4, підпунктів б.4 та 9.4 
J1IIIIОro Договорr· .ДOГO~Ip ввma.cаєn.cя розірваШIМ за illiuianlBOJO OpellAoдaBWI 3 момеJlТУ 
IІо6упJl ЧJlJШОСТІ BIДnOBIДIIOГO РJwеНflЯ суду, npllnllRТoro 110 ВІІМОГУ Ореllдодавця». 

2. ЦсП Договір підnягає держаВllіП реестрації. 

3. ЦеП Договір набllрас ЧШшості після піДПlIСDIІНЯ СТОрОШ1~Ш та Пого державноі 
реєстрації та застосовується lfO правовіДllосtш що ВIЩIIКJ1J1 З 01.10.2008 РОКУ. 

4. Обов'язок ЩОДО ПОДIUJНЯ цього ДОГОВОРУ ІІа дсржавну petcтpaUЇIO та Вllтрати, 
пов'язані 3 його держаВІІОIО ресстраціЄIО, ПОkладаlQТJ,СЯ ІІа Ореllдодавця. 

5. lНUJj УМОВІІ договору ореllдИ земельної діЛЯIIJGI від 29 червня 2006 року за 
N!0406338003 13 3DЛllwаJОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох ПРJlміРШlках, що мають ОДllакову IОрИДИЧНУ СІІЛУ, 
ОДJlН З JlКІIХ ЗІІВХОДИТЬСЯ В Ореllдодавця, apyn.n - в Орендаря, тpeтin - в органі. ЯКltn провів 
noro держlШНУ ресстраціlO - Київській регіОllanьніА філії Державного піДПРSlємства "ЦеIlТРУ 
державного земельного кадастру при ДержаВJlОМУ комітеті України по земелЬJШМ ресурсам" 

РсквіЗІIТl1 сторі .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада КJlїВСЬКОЇ області 
ІОРИДffчна адреса: 

ідеirтифі ііний КОД 26376375 
. Київська л., м. Бровари, вуn. Гагаріна, 15 
. в особі' І 0:11 ка Ігоря ВаСlиІ60IШ',а 

/ . 
• • f .' ІІ.В. С""0:1lскоl 

--....Ioc~-~r--

ОРЕНДАР 

ТОВ ((Броварська художня маАстернв» 

rОриДична адреса: 

м.Бровар.t. 
вуn.Ремонтників,) 

в особі МаР"ЄIІІШ АllаlllОЛЇЛ ВолодlI.ШlРОIІІІ',а 

IА.В./t'/"рчє"ноl 
.~~~~~~~--

.. • егіонanьніА філії Державного підприємства "Ц~,нтpy 
./ ;'-:nOГОllі~.реєстрDванD У кн .... ,.п р ';;;.,раїНИ по земenЬНІ1М ресурсам про 

6': ':' ~~IiI • при ДерхClВНОМУ кОМІ ~~ 2о.і,п .J1 Р за 

u1.;~P'~BHo~ ~~~I~ ... ьного ~cтpy запис вІд ,,11 ?'fL 'R!L. • 
'щоудержаіЩ~Jti}' .реєсте' земель вчинено . 
~"-'(/O~'~~ 

~~"''', .... , . '1 ~ /J L) ~:.:r· .· ... 8. .• ""; V-O. 
~II';""-'-:'·· ." .... ''': .; ~~. 
~.J".IU -, .).; ...... "';:..: • .:..-~'---t.~~ .. ~~;..-.----~\~. "', ~ -' 

со " y.~ '.. ,І 
\.+" : .~....:.::. : <' ·:-.уі ~:'i':' ~ '1',:., .. \і' ,~' ttf 

"о:.;' ІІі І. .\ \ ~ '/ 
~~.",. 
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... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

28 листопада дві тисячі ВОсьмого року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: БроваРСLlса міСLlса рада, в особі 
ВI.fКОНУIОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні" з однієї сторони, та Това PIICTBO з об~IС'IССIIОIО 

відповідалыlстlо «Броварсы�аa ХУДО)JСІІЯ маііСТСРIIЯ» в особі ДllрСlстора 

Марчеlllса Аllатолія ВОЛОДllМllРОВllча з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міСЬІса рада передала, а TOBaplICТBO ] об~lсхсеllОIO 

відповідальністlО «Броварсы�аa художня маіістеРIIЯ» прийняло земельну 

Atілянку площею 0,0131 га, для обслуговування ціліСIІОГО ~l8iillOBoro 

комплеlССУ - землі комерціііllОГО ВIІІСОРllстання по вул.Ремонтників,3 в 

м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.05.2008 року 

N!!744-З7-05, від 16.10.2008 року за N!!898-47-05, та від 30.09.2008 року 

N!!88З-46-05 на умовах оренди на 2 (два) роки, 

29.05.2010 року. 

терміном до 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
':-

Броварська Аl;ська pa..~a 

Юридична адреса: 
м. авари, вул.Гагаріна,15 
Ви чий обов'язки . 

голови 

-~---+---
/ LB. СаПОЗIСКО / 

:мп 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ «Броварська худОЗIСIІЛ 

,,,,n ';сmернл» 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Ремонтників,З 
Директор 



ДОГОВір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельної' ділянки від 

08 ч~рвня 2005 року N90405ЗЗ800049 
МІСТО БроваРl1 КIІЇВсt.lСОЇ uб.'1псті 

ВосЬМОГО ГPYlIlIJl дві Тllсячі восьмого року 

ОРЕИДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCIJ .. ca ~liCbKa рада І<ІІЇDСЬКОЇ області. IОРIІДIІЧllа особа за 
заКОIl0дав~:mом Уlсраши. IдеllтшlJlкаЦlііН1Ііі .код за даЮІМ1І ЄДРПОУ 26376375. IОРIІДIІЧJlа 
IIl1peca: КЮВСЬКD обл., м. Бровари, вул. ГагаРlllа, 15. в особі ВИКОІІУJOЧОГО обов'ЯЗКIІ міського 
ГОПОВІІ - секре;аря раД1l Сапожка Ігоря 8аСIIЛIJОВllча. ЯКlI" діг ІІа піДСТ811і ст.42 ЗІ\КОІІУ 
УкраїНИ «Про МІсцеве самоврядуваllllЯ о Україні». та розпоряджеllllЯ Броварської міської радll 
від 24.07.2008 року 3128з ОДІІОГО БОIСУ. та 

ОРЕНДАР: ТоваРIІСТВО з обмеженоJO відповідальністJO «Делана». JOРНДIІ&ша адресп: 
02068. м. Бровари. вул. Григорешса,33/44. ідеНТllфікпціііtlНіі код 22920528. в ОСClбі ДІІректора 
Міхніна Віктора ФеДОРОВІІча. якиіі діс 110 підставі статуту. зпресстроваllОГО деРіlСПRllІІМ 
реестратором да.ршщы�оїї paiiOllllOЇ деРЖПВIІОЇ адміністрації ум. КlІєві від 19.05.:!ОО3 року 'Ш 
NnОО3421З. далі -·'ОРЕНДАР". 1 ару"о,,; с:nmрmlll. уклпли цей Договір про ІІПСТУПНС: 

Діючи добровілыІо і перебуваlОЧIІ при здоровому розумі та ЯСllій пам·яті. розуміJOЧИ 
Зllачен~я своіх дій, попереДIlЬО ОЗllайомлені з приписами цнвіЛLНОГО законодавства, що 
реryЛIОIОТЬ укладеннй НИМІІ право чин (ЗОlсрема, з вимогами щодо недійсності праВОЧIІНУ). до 
затвердженої рішенням БроварськоlO міськоJO радоJO від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
HOPMOТlIBHoi грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008РОІСУ Н!!898-4 7 -05, та рішення від 20.11.2008 року Н!!928-49-05 та кеРУIОЧIІСL 
положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.4 Договору ореНДІ І земельної ділянки від 08 Llервня 
~Q05 року УІСЛали цей Договір Н2 1 (lІадШІ; - До.,авір) про внесення змін до Договору ореНДІІ 

земельної діЛЯНІСН від 08 чеРВНJI 2005 року за Н!! 040533800049 (надалі - Да;'оnір оре",)ІІ) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в Ішступнііі РСДОlщії: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯIІКl1 IIJІОЩСІО О,055! ги згідно довідки відділу 
земeJlы�ихx ресурсів у місті Бровари від 29.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1 'J97 (.'ТОНови·rь : 

- 90 162 (деВ»ЯIІUСТО тисяч c;ro шістдесят дві) ГPIIBtli оо l(опіЙОIС. відповідно нормативна 
rpошова оціюса земельної діля~си площею 0,0121 га становить : 

-19800 (деВ»ЯТ1іDДЦЯТЬ тисяч віЄ'імсот) гривень; 

1.2.ПУНIСТ 3.1 Договору ореНДІІ виклаСТIІ в наступнііі редакції: 
«31 ЦеИ Д . . ом доll ЛJ.lстопuда ?009 рОIСУ. Після закінчеНІIЯ строку дії 

" 11 ОГОВІР Уlсладено теРМІН - u у 
ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР має переважне ПРаво поновлеНJi~ пОГО н? НОВНИ строк. '00 цьому 
разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних ДНІв до заIСIІІЧ:НІ'IЯ С:РОКУ ДІІ цього 
Договору П1fСЬМОВО повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖНТІІІІОГО ДІІО. 

П О ОРЕНДАРЯ tlе застосовуються у разі: 
Оnоження цього Договору про переважне прав 

- ВIІI'ОРIІСТ8нні земельної діЛЯН~И не ЗD цільовИМ ПРIІЗllаченням: 



-.it.-

• поруwеllllЯ TepMilliB сnлаТlI opellдIIoi MaТlI; 

ДопущеllllЯ погіРWСllНЯ стану ЗСМСЛЬІІО". д'IМ • ІІКІШ. 

1.3.Пушст 4.1 Договору ореllдll BllкnaCТJI в Ilarтvnlll'n '" 
-'J pcдaKUII: 

«4 1 Ореllдllа плата CТВIIOBIITL 7 % (сім) відсо . . 
дi~II;'KII - 19 800rpllBCIIL - і складає: nlB ВІД нормаТИВIІОЇ грошової ouillKl1 земельної 

138б,00 (ОДІІВ тисяча триста вісімдссят шість) ГPIIB'"llh ОО'n . . " КОП1 ОК 110 рІК. 

1.4.ПУIІІСТ 4.3 Договору ореllдll BllкnaCTI! у lІаС:ТУПllіn рсдаКI!ії: 

4 3 ОреНДllа плата ВІІОСІІТЬСЯ ріВlllі"lll . « . '. " 'Іастками ЩПМIСЯ'1ІІ0 ПРОТЯГОМ 30 (ТРlІдllЯТIІ) 
.... nеllJ1l1рних ДІІІВ. IlаСТУПШIХ за остаНIІI'''1 капnн . . ".... .. " даРШIМ днсм 'JBITHoro (податкового) МІСЯЦЯ без 
урахування ПДВ ПIМХОМ ооllсре,РD.,<уваIllIЯ 110 розра.,,(УНКОВlln ра."<унок ОРСIІДОдDВЦЯ 
Н!! 33210812700005 УДК У КИІВСЬКІЙ області м. Кllева. код ЗІ<ПО 23571923. МФО 821018. 
одержувач - Броварське ВДК. ІСОД класифікації 13050200 - ОРСllда землі». 

1.5,П'уНКТ 4.S.~ ~OГOBOPY оренди ВllклаСТ"1 в наСТУПllій рсдакції: 
«4.5.2. З.~ІІІІ{. РОЗМIР~В земельног~ податку та ставок uренДної ПЛОТІІ, зміНIІ нормаТIІВНОЇ 
rpOWOBOI ОЦIНКlі, ПІДвищення ЦІН, таРllфів, зміни коефіцієнтів індексації, ВlІзна'lе.,ш( 
ЗDКонодавством. 

у ВllПвдку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначених п.4.5 Договору. 
ОреІlДодавець має право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядку.») 

l.б.Пункт 4.5.4 Договору ореНДІІ викласти в наСТУПllій редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плаТIІ у строки. визна'lені цим Договором. сума 
заборгованості вважається подаТКОВIІМ боргом і стягується з нарахуванням пені. що 
нараховується ІІа суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка України. діlОЧОЇ на 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (ііого частині) погашення. 
залежно від того, яка з величин таких ставок с біЛЬШОIО, за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 ПУНlсту 6 Договору оренди викласти в новій редакції: 

«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
та/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо HaдaТli відповідну копіlO органу державної податкової cnу>кби за місцем знаходження 
земельної ділянки». 

1.8.Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.б. в п'ятиденний TepM~H після державної .реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення ЗМІН та Доповнеll.Ь до Договору тощо HaдaT.~ 
Відповідну копіJO органу дер)кавної податкової' службll ЗD МІсцем знаходження зе~еЛЬНОI 

ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТІІ НОВИМ підпунктом 12.3.4. наступного змісту: 
~(12 З 4 • . . • оо' Стор' Ін В односторонньому порядку у DИПадка.,<, передбачених • '" ІНІЦlативоlO ОДНІСІ ІЗ 

законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
"124 Р . зеМЛІ' З8 ініціаТИВОІО Орендодавця в OДНOCTOPOHHЬO~IY \, " ОЗlРВання Договору ореНДІІ 4' . 6 4 9 4 
ПО • aнНJI Орендарем ВІІМОГ пункту ,ПІДПУНКТІВ . Т8 • 
рядку допускається у разІ невикон 

даНого Договору. 
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2,Цеп Договір підпягас держаВllіfi реЄстрації. 

],ЦеП Договір Ilабllрас ЧllllllОсті Після підПllсаllНЯ СТОрОIlВАIІІ та Пого державної 
реестрації та застосов ється оп аво ві ІІОСІІІІ о RIIIІІIКЛlI З 01.10.2008 ОК. 

4.0бов'язок ~oдo подаllllЯ ~ьoгo Договору 110 держаВIlУ peccтpauilO та ВllтраТII. 
пов'ЯЗОllі з Пого Aep/KaBllOIO реЄстраЦIСIО. покладаlОТLСЯ на Орендодавця. 

S.lllwi УМОВІІ договору opellAl1 земельної діЛЯНКl1 від 08 &ІСРВІІЯ 2005 РОКУ за 
J(.Щ)40S33800049 ЗМftшаlОТЬСЯ бе'. змін. 

бо ЦеП Договір укладеlfО У трьох ПРlІміРllІІках. щU МОЮТІ. ОДllакову IОРIIДІI&IІІУ CflJfY. 
ІІІ З ЯКІІХ :шаХОДИТI~СЯ в Орсндодавця. дРУГІІЙ - n Ореllдаря. треті" _ n оргаllі. ЯКfI" .. ровів :а' о державну реєстрацію - Київс."іА регіDllan'llіП філії ДержаВІІОГО пілпРІІСМства .Цеll,:!,У DТ_B"oro .... ел.Ного кадасТру при ДержаВІІОМУ .... ітеті у"р.їш. ПО зе .. сп.н"" ресУР ...... дер ..... 

РеквіЗIІТ11 сторі .. 

Ореllдодавець 

І Броварська MiCblca рада КИЇВСЬКОЇ області 

ідеНТllфікаціfillИЙ код 26376375 

OpellAap 

ТОВ «Дела на» 

10РІІДflЧllа адреса: 
Кllївська обл., м. Б~ варп, вул. Гагаріна. 15 

в особі Сanожка lrd В Сильовича 
вул. Григоренка. 33/44. м. К .. ї·в. 

В особі Міхніна Віктора ФеДОРОВllча . 

.... 
І •• . . 
... . .. / : . .' 

о. 
,. о 

,~ .:.-
'0 " 

,... . егіонanьніЛ філії Державного підприсмства "Центру Договір зареєстровано у КfIIВСЬЮдЛ Р комітеті YlcP.aїIIII по земельним ресурсам" 
державного земельного кадастру при ержавному . •• .",/" __ ...,.j&~,:!,~ _____ _ 
про що у Державно'!lУ реєстрі земель вчинено запJlС ВІД 
20 0,1 .:Р- заN!! (J~и 

t.~,., ~:)4"'~.\~'" ~' 
і·1 

' іІі \\ '=- ~ 

~~; , • ~II • ;:~_ БаСlOра ОлексаllДр ВаСIІJfЬОВИЧ П ",,':І І. • _____________ -t - : 
,~ . .t' =-." ~.:.. ~ .;;: ': ( 

~ ;Ії' "';._,~' ...... ~ 



ДОГОВір N91 

Про внесення змін до договору оренди земельної' ділянки від 

08 червня 2005 року N90405ЗЗ800050 
Місто Бровари I<JІЇВСЬКОЇ області 

Восьмого грУДНЯ дві Тllся"і восьмого РOlСУ 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pooapCЬ.Ka ~iCЬKa рада 1{IIЇnCI.KOЇ області, IОРIIДIILJII8 особп зп 
ЗDКОllодав~:вом УкраШl1, IдеllТIІФlкаЦlйшrй код за даШIr.1ІІ ЄДРПОУ 26376375, IОРllдll'lllа 
адреса: Кшвська обл., М. Броварн. вул. Гагаріна, І 5. в особі ПЩСОНУІОЧОГО обов'язкн міського 
ГОЛОВІІ - секре~аря радн Сапожка Ігоря Васильовича, якиfi діє ІІа підставі ст.42 Закону 
УкраїIШ «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні)), та розпорядження Броварської міської радн 
від 24.07.2008 РОІСУ 3 128з ОДІІОГО боку. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДелаІІа», юридична адреса: 
02068, м. Бровари, вул. Григоренка,33/44, ідентифікаціПIlИП код 22920528, в особі ДІІ ректора 
Міхніна Віктора Федоровнча, який діє на підставі статуту, зареє(:трованого держаВIІИМ 
реєстраТОРО"1 Дарницької районної державної адміllістрації у м. Кисві від 19.05.2003 року 'Ja 
N!!00З4213, далі -"ОРЕНДАР", з дpy~()ї сmОРО"lI, укnаЛJr цеП Договір про наступне: 

Дію"и добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясніП пам'яті. розумію'lН 
значення своїх дій, попередньо ОЗllаПомлені з приписами цивільного законодавствв, що 
реГУЛIОIОТЬ укладений ними правочJ.lН ('30Iсрема. '3 ВllмогаМIі щодо недійсності праВОЧШIУ). до 
ЗDтверджеllОЇ рішенням Броварською міською радою від «30» вересня 2008 року К2 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста БроваРІІ, рішеllllЯ Броварської міської радІ І від 
16.10.2008року К!!898-47-05. та рішення від 20.1 1.2008 року К!!928-49-05 та кеРУIОЧIІСЬ 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.4 Договору ореllдll земельної діЛЯIІКИ від 08 червня 
2005 року уклали цей Договір К!! 1 (""дст; - ДОі'ов;р) про внесення змін до Договору оренди 
зеt.rельної ділянки від 08 червня 2005 року за К!! 040533800050 (надалі - Дoгйtlip оре"дll) про 

таке: 

I.Внести до Договору оренди ІІаступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди Вlrкласти в наступній редаlщії: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНКIІ площею 0,0551 га згідно довіДКIІ відділу 
зеt.lелЬН1іХ ресурсів у місті Бровари від 29.10.2008року К!! 04-3/13-311597 становить: 

- 90 162 (дев»яносто тися~ сто шіС1'Десят дві) гривні ОО KoniiiOIC, відповідно нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки площею О,04ЗОга стаНОВИТЬ : 

-70 362 ( сімдесят тисяч ТРllсті~істдесят дві) гривні; 

1.2.Пуюст 3.1 Договору оренди ВlІклаСПI в наступніП редаlщії: 
«3 І Ц іі Д . ком на 2 (двn ) рОIСИ терміном до 20.11.2010 року. Після .. е І оroВIР укладено стро ' .. 
заКI·Н ..• Д ору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ного на чення строку Дl1 цього огов . . 
ІІОВIІI1 у . ОРЕНДАР повинен не пізніше НІЖ за ЗО календарних ДНІв до 

.1 строк. цьому разІ . ЕНДОДАВЦЯ . 
закінчення строку дії цього Договору П1fСЬМОВО ПОВІДО1\lИТІІ ОР про наМІР 
ПРодовжити його дію. 

П Ва'Кне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: оложення цього Договору про пере IU 

• ВlfКОРистанні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 



• порУWСllІІЯ TepMilfiB сплаТl1 OPClfдllOЇ плаТII; 

ІІопУШСJfIIЯ погірwеШIЯ CТDIIY зсмелы�о-1� ДI'ля • ,.,. IIКIШ. 

1.3.ПУIІІСТ 4.1 Договору ореНДІІ ВllклаС'П1 в Ilасту'П .• 
ПНІ І pCAaKUII: 

((4 1 орсндна плвта cтallOBIITL 7 % (сім) відсо . . 
ді~Я;IКlI- 70 362 ГРИВСІІЬ - і складає: ПІВ ВІД нормаТIІВНОЇ ГРОШОВОЇ ouillKl1 ЗСМCJJьної 

4 925 34 (ЧОТИРІІ ТJlсячі ДСВ»ятсот дввдц . , . ять П»ЯТL) rPIIBClIb 34 КОПІЙКІІ Ш1 рік. 
1.4.ПуНlСТ 4.3 Договору OPCIIAII ВllклаСТI! у lІаСТУПllій рсдакції: 

-4 3 Орендна плата ВІІОСІІТЬСЯ ріВIIII""11 , . С, • '. .. laCТKat.1J1 ЩОМІСЯ'ІІІО протягом зо (ТРІІДЦЯТІІ) 
J(IIJIСJlДОРJlШ( дНІВ. наСТУПlJlІХ за остаІІІІім КDJlСllnaРШIМ днем 1віТІІОГО (податкового) місяця без 
ypOXYBllIIНR ПДВ шляхом .. псрс.~а."<уваIfIlЯ ІІа розра."<УIІКОВIIЙ ра."<у"ок ОреllДОдавця 
не 33210812700005 УДК у КШВСЬКШ області м. Києво. код ЗКПО 23571923. МФО 821018, 
одер)К)'ва'і - Броварсы�еe ВДК, код класифікації 13050200 - ОРСllда зсмлі». 

1.5.П!нкт 4.5.~ ~OГOBOPY ореllдИ BllкnacTH в наступній рсдакції: 
«4.5.2. З~1IНJI. РОЗМIР~В земельног~ податку та ставок ореllДIІОЇ ПЛОТ.І. зміНIІ tlopMaTllBllOЇ 
I1'ОШОВОI ОЦІНКИ, ПІдвищення ЦІН, тарифів, зміни коефіціентів індексації. ВllзtlачеШIХ 
законодавством. 

у ВІІПВДКУ відмови Орендар. я зміНІІТИ орендну плату на умово."<, В.lзtlочеШIХ п.4.5 Договору, 
Орендодавець має право рОЗІрвати цей Договір в односторонньому ПОРЯДКУ:» 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки. визначеІІі 11ИМ Договором. сума 
заборгованості вважагться податковим боргом і стягусться З ІІарахуванням пені, що 
нара."<овується на суму податкового боргу (з ура."<уванням штрафних санкцій за їх наявності) 
із розрахуНl(У 120 відсотків ріЧІІІІХ облікової стаВКIІ Національного банка УкраїН.I. діIО'lОЇ tш 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашення, 
зanежно від того, яка з величин таких ставок є біЛЬШОIО. за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті». 

1.7. ПіДПУIІКТ 6.4 Пункту 6 Договору ореНДІ І викласти в новій редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державllОЇ реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додатковнх угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копію органу державної податкової слухсби за місцем знаходження 
земельної діnянки». 

1.8.пункт 9 Договору оренди ДОПОВІІИТИ новим підПУНІСТОМ 9.4.6 наступного змісту: 

(9.4.6. в п'ятиденний TepMi~ після державної .реєстрації цього Договору тalабо будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення ЗМІН та доповне~ь до Договору тощо HaдaTI.~ 
відповідну копію органу державної податкової служБІ І за МІсцем зна."<оджеНIІЯ земелЬІIOІ 

діЛJlНКИ». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВІІІ1ТІі ІІОВИМ Jlідпунктом 12.3.4. наступного змісту: 
«1234 • . . . .. ' Стор' Ін В односторонньому порядку у випадках, передбачених . . . ІНІЦІативою ОДНІЄІ ІЗ . 
законом та ЦИМ Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викnаСТlI в наСТУl1ній редакції: 
«12 4 р • д зе"sлі за iHiцiaТJIBOIO Орендодавця в односторонньому 

" ОЗlрвання оговору оренди •• 4' . 6 4 9 4 
пор . nuня Орендарем вимог пункту ,ПІДПУНКТІВ . та . 

ВДКУ допускається у разІ неВІіКОНuп 

даного дОГОВОРУ. 



2.ЦеП Договір підлягає деРil(аВllіП реЄстрації. 

З.ЦеП Договір Ilобllрас ЧllІІllОсті піСJIJI піДПllСОlІІlЯ CТOPOII~III та Пого держаВIІОЇ 
реестрації та застосов CТJ.ся оп аво ві ІІОСІІІІ u О ВІІІІІІКЛІІ '3 01.10.2008 О • 

4.0БОВ'ЯЗОI( щодо ПОДОІІІІЯ цього Договору 110 держаВIlУ реєетроціlО та ВllтраТJI. 
пов'язаllі з Пого держаВllОIО peccтpauiCIO, ПОКЛnдаlОТЬСЯ 110 Ореllдодавця. 

S.llІші РIОВII договору оренди '3емелы�оіi ДЇJIJIllKlf від 08 черВІІЯ 2005 року '30 
N!!040SЗЗ8000S0 ЗDJIІІШОІОТLСR без змі ... 

6. Цеіі Договір YlcnnдellO у трьох ПРlІміРllJfках. що маlОТЬ ОДllаlСОВУ IОРIІДIІЧIlУ СІІЛУ. 
ОДІІІІ З ЯКІІХ ЗJlОХОДIIТLСЯ В Орендодавця, Другий - в Ореllдаря. tpc-гіП _ в opralli. ЯКIlП провін 
noro державну ресстроціlО - КНЇВСI.кіП periOllanr.rlifi філії ДержаВІІОГО піДПРllємства "ЦCII~PY 
державного земельного кадастру ПрlІ Державному комітеті УкраїIІ" по '3емелыІІмM рссурсам ' 

РСКВЇ311ТІІ стор іІІ 

ОРСIIДОДIIВСЦl. 

І Броварська міська рада Київської області 

ідеНТllфікаціііНIІЙ код 26376375 

КtIЇBcЬKa обл., м. ровари, вул. Гагарі ІІа, 15 

D особі Сапожка • ря ВаСИЛЬОВIІ~а . 
І' : : . .. ~ 

... 
... 

ОРСllдар 

тов ссДелаllа)) 

ІОРIІДична адреса: 

вул. Григоренк~!}.3/44t М. КІІЇВ, 
.-" - ... 

в особі Міхніна_ВiJn:ора'~еДОРОВllча 
: .. -' """... 

. . І * J' 

• i'~' 
·'~·.'·~:I 

;.. '. 
оо '. ' , '. 

.' 
.... •• оо -

, . 
'. . . 

.. 'й . альній філії Державного підПРlІємства "Центру 
Договір зареєстроваllО у КlIIBCЬКlд pe~~:OMY комітеті У~аїНИ по земельним ресурсам" державного .~емёЛ~О~Q кадастру при ер» . " /.... ;С'-с!' 

~, • о. ',1". чинеllО запис ВІД '() 
про що У4.\~~Р!!.~с:!!''релll(> 
20 } ':':iaN!!oa~ ~H~ V 

-,-,' ;' ,. .: ~ '\ .. " . . :-. - "7./" "... • _, 
;~.- r .• ··.IIC".~ ..•... 001';"'; 
~. ~~', _.,., ': ..... • • .. 1:.: і.: і3 ,-
'f:.".,,\ 2·','.1І І ,. : іl 

., ·І'·:і ,'..~ 
.. • .".: • *" " " 
.~". І" f •• ' tI 

·~II"'. .. / 
~ .. ~". І': .,;, ~_ .... , 

~Clop. Олександр 8ас'ШЬОDН" 



'" АІ(Т 
ПРИИОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

_------'2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварська MiCblca рада, в 
особі ВИІ(ОНУІОЧОГО обов»язки міського голови - секретаря міської 

ради Сапожко Ігоря Васильовича, що діс на підставі Закону YKpaїНl'1 

"Про місцеве самоврядування в У країні", розпорядження 

Броварської місы�оїї ради від 24.07.2008 року N!!128 однієї сторони, 

та ТоваРIІСТВО з обмеХ(СНОIО відповідалыlстIоo «Дслаlfа»,. в особі 

ДІІректора Міхніllа Bilcтopa ФСДОРОВllча з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО з 

обмежеНОIО відповідальністlО «Делана» прийняло земельну 

ділянку площею 0,0430 для обслуговування частини майнового 

комплексу - землі промисловості в раПоні Промвузла в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 РОІсу за 

N!!928-49-0S на умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 

20.11.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках є невід'ємноlO 

частиною договору оренди. .. 
ПЕРЕДАЛА:-=-

.:..., 
Броварська Лl;ська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Бико ІОчий обов»язки міського 
'голо' ::- секретар міською ради 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ ttДелаllQ» 

Юридична адреса: 

вул. Гриroренка,ЗЗ/44, 
м. Київ 
Директор 



,rl orftHЇ!' .~I7. 
"ро ОllесеllllЛ ~";,, до д .. 

о'д 29 о"ОООР.I· opelldll Jf?"ел""оr ді.'ll"''''' 
І • '''''1ІІ1Л 2005 pO"J' A!!040SJJBOOI08 

МІСТО БроваРIІ КtIЇBCЬKOЇ області 

04 ГрУДllЯ двї ТІ.СЯ'ІЇ ПОСI.мого POIC)' 

OPEHДOДA~E~Ь: . Бровар~ька. ~liC~Ka рада Київської області, IОРllДIЇЧllа особа за 
ЗОКОНОJJ8ВС:'ЬОМ YK~alНlI. IДСlIJшlнкаUlJlІІl1ІІ I'Оn 3<1 l1allllMII СПРПОУ ~637637S. IОРllДllчна 
I1J1peca: l(ИІвська оп., м. БроваРІІ, оул. farapiHa, 15. о особі ОИКОНУIОЧОГО оБОВ'Я3КІІ 
~licbKoro ГOn~Bli - секрс:таря ради СППОil(КП ІГОРІІ ВПСІІЛЬОВІІ'IR, ЯКІІЙ діє 110 підставі ст.42 
301(01lY УКРВШІІ ((Про МIСіІсое са~lоврядуваllНЯ в Україні». 3 ОДIIOГО боку. та 

ОРЕНДАР: 3акрите аКЦІонерне тооаРIІСТВО «БроваРСЬКIІЙ меблеВIІЙ комбінат»), 
ЮРllДИЧllа aд~eca: м.Бровари, ВУЛ.Кутузова,бl, ідентифікаційний код 32499163 в особі 
голоВИ правлІННЯ l(pnCIIOIIOCn I(ОСТПIIТIIIIП ПСТРОВІІ'IR, який діс .. а підставі cтaтyry, 
зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської міської ради від 21 nИП11Я 2003 року 
за Н!2780, далі - "ОРЕНДАР", 3 друго!' сmоро"и, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і переБУВ810ЧII при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧl1 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуmоють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОЧІІНУ). 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) 'вересня 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуаОЧIІСЬ ПОЛОіІССННnl1l пунктів 4.5.1, 
4.5.2 та 9.1.З Договору оренди земельної ділянки від 29 липня 2005 року уклали цей 
Договір .N!! 2 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНЮI 
від 29 JIИПНЯ 2005 року за p . .N!! 040533800108 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 

(Й.3. Нормативна грошова оцінка земельноі ділянки згідно довідк11 відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 22.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/1397 cтaнOB~: 
-793 ІЗІ (сімсот дев'яносто 'Іри тисячі сто тридцять одна) гривня ОО кошЙок. 

1.2. Пункт З.l Договору оренди викласти в наступній редакції: 

(<3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 16.03.2011 року. Після 
закінченНJI строку діі цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення йо~о на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не Пі~ніше ніж за 30 календарних ДНІВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 

продовхarrи його діІО. • ОРЕНДАРЯ не застосовуаоться у 
Положення цього Дщ:овору про переввхсве право . ..., 

разІ' :' 
• • .. . не за цш·ьовим призначенням; - використанНІ земелЬНОІ Д!lJ.ЯНки оо • 

- порушення термінів сплати ореНДНОI плати, 
оо • ЯНКИ)) 

допущенНJI погіршення стану земеЛЬНОІ ДІЛ . 

И викласти в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.2 Договору opeH~L ( . ) відсотка від нормативної грошової оцінки 

«4.2. Орендна плата становить 7 70. СІМ . 
земельної діJIJIНКИ - 79З 1 З 1,00 гривня І скл~є. адцять) гривень 17 копійок на рік. 
- 55519,17 (п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев яти ... 

ти у наступній peдaкцlI: 1.4. Пункт 4.З Договору оренди виклас 



,: .'.~:!!.~!:! :1.~:·"'! ~! .•. ':!!~::: . . i·~· .'!' : •.•.... , ,.. : .. ,. . .. .. 
і\ПnСJJ.1oРШJХ дшв. ІІОСТ)'ЩІІІХ ЗО ОСТnllllі~1 калеll. " '." ': '.: .• ~ :::~-:'~: .•• ) ~-: ~::~T'': ::) 
\'рIJXУВDlJIIЯ ПДВ ш.,1ЯХОМ nepepax\'DOH .аОРIIІІМ ..1IIСМ ЗRJ1ІІОГО (по;шткопого) міСЯШI без 
Н!! 33210812700005 УДК У !UIЇBCLKin ~бпа II~ на розрахУIІКОВIІЙ pa.~YНOK Ореlщодавuя 
ОДСРіl\)'ва'І - БРОВОРСLке ВДК, код l\J1аСIlФ~ ~~: l~ol:Ba. КОД ЗКПО 23571923. МФО 821018, 

аЦIІ " )0200 - ореllДіІ земпі». 
1.5. ПУJlКТ 4.5.1 Договору ореllдlJ BIIКn '. 

. . . аСТl1 В lІаСТУПIllі1 редаКЦІЇ' 
«4.5. І. ЗМІНІІ РОЗМІРІВ земеПLНОГО податку та ..' . 
Jl)owoBoi оціНКlі, піДВlfщеlіНЯ ціll та ф' ст?вок ореНДIlОI ппотн, ЗМІНИ lІормаТIІВНОЇ 
ЗI1КОJlодавством. ' рlІ ІВ, ЗМІІІІІ коефіціСlІтів індексації, ВlІзначеJШХ 

у ВJІПОДJСУ віДМОВIІ ОреllдОРЯ зміШIТIІ О СІІД 
Договору. ОреІlДодввець МОС право озі р ІІУ ~naTY Шl ),мова.'<. ВIJЗIІО'lеIItlХ п.4.5 

р рвати ЦСЙ ДОГОВІР в OДIIOCTOPOНlIЬOMY порядку». 

1.6. Пункт 4.6. Договору ореllдli Вlllспасти в насту '.. ' .. . ПІІІІІ редаlЩIІ: 

«4.6. у разІ невнесення орендної ппаТIІ . . у строки, визначеНІ цим Договором сума 
заборгованОСТІ вважвсТLСЯ податковим боргом і СТЯГУСТLСЯ З flараХУВnJlІІЯМ пе~і, що 
JlI1Рахову~ся на суму податк~вого .БОР~ (з урахуванням штрафних сашщіі1 за їх 
HIlJIB~OCТI) .ІЗ р.?зрахуJJКУ 120 ВІДСОТКІВ РІЧН.JХ обпікової стаВІСІI Національного банка 
YKPВIH~I, ДJІОЧОJ на день вини~нення такого податкового боргу або на день Яого (його 
чаCnIНІ) погашення, залежно ВІД того, яка з веПИЧ.IН таЮfХ ставок є біПЬШОІО за кожний 
календарний день прострочення у його сплаті)). ' 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступніЯ редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін піспя державної реєстрації цього 
Договору та/або БУДЬ"ЯКІІХ додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової спужби за місцем 
знаходження земельної ділянки)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації цього Договору тalабо будь-яких 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо нодаПI 
відповідну копію органу державної податкової СJlужби за місцем знаходження земельної 

ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 12.3.4. Нас'І}'пного 
зltfісту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у В.ІПвдКах, 

передбачених законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4. Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця ~ OДНO~OPOHНЬOMY 
порядку ДОПУСІ(ається У p~i невиконання Орендарем вимог пункту 4, ПJДПyнКТІВ 6.4 та 9.4 
даного ДОГОВОРУ». . 

~ . . .. 
2. Цей Договір підлягає державНІЙ реєстраЦІІ. 

3 Ц .К Д . бирає чинності після підписання сторонами та його державної 
• СП ОГОВІР на. 01 1 О 2008 

реєстрації та застосовується до правОВідносин що виникпи З .. року. 

4 Об ' анни цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
• ов ЯЗОК щодо под О ендодавця 

пов'язані з його дсржавНОІО реєстрацією, поклодаються на р • 

земельної ділянки від 29 липня 2005 року за 
5. hпui умови ДОГОВОРУ оренди 

Н!!О40533800108 залишаються без змін. 



. . 
, .1·" rt J --•• : •..... , ••.• ". ч··· м ................. _ .... : .... . ..... " .... ,. "" ,. ".,r .. " ,,,.,. ,,'8, .•• ,'.' , "'." . " . . 

~,,"~'. О!lI1Н 3 як.." ЗІІВХОДІІТЬСИ ~ ОРСIІ.10Д&1ВUЯ. зр~ I1IП - в Орtll.10РИ. Tperin - D ОРГШlі. НЮIП 
провів ііого держави)' ресстраОIІО - I<rIЇBC:LI,ifi P&:fiOIIa,,1Llfifi фі.1їі Державногй пі.1прнємства 
"ЦеJlТРУ деріl\ВВIIОГО земелы�огоo кадастру пр .. ДержаВІІОМУ комітеті УкраїНIІ пй земе:lыІІмM 

" ресурсам. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

bj101IllpCbl\n Jll;Cblin p"d" Jйl;nсы�оl� ООЛ"ст; 
10РІІДllчна адреса: 
• еНТJlфікаціRнИfi код 26З 76З 75 

. ~lїaCI ·0 обл., М. БроваРІ І, вул. Гагаріна, 15 
• nllа ,/снn:llO.J!Л BnC'UlbOOll"n " а- .', ,., . n І и '':: 

~. "''''т Гfc? ~ 
Z О О * 

'JI. lО:IІСКО/ 

ОРЕНДАР 

3А Т ttБРUlJlI/Jr:",ш'; .1I~и.,c!u",; liu.ніііllllllll' 
ЮрtlДllЧlfа адреса: 
іДСJiТ1JфікаuіАШIА код 3249916З 
К"ЇDська uБJI .• м.Броuарн, вул.1<утузова.61. 
о особі I(РtlСІІUllОСn /(ОСІІІllIlllllllln ЛеlllРОflll"n 

L~~:sL~!:::s~~- /К.Л.КРnСІІОІІОс/ 



Договір НеІ 
"ро tlllесеllllЛ 3.,,111 do HZ, 

tl'd J 7' 'Овору opelldll зе1lелыlff dїЛR""" 
І • "tl"",1Л 2008 рону А'!0408ЗЗ8000З J 

МІСТО БроваРl1 КllїВСЬкої області 

26 Лllстопадп дві ТІІСП-Іі ВОСЬІ\ІОГО POICY 

OPEHДOДADE.~Ь: . Брооар~ька міська рада К.IЇ·ОСЬКОЇ області. IОРIIДИ'lllа особа за 
ЗDJ(Оlrодавс~вом YKpallllf, IДСlfТИФlкаціnШlfi код за даНlI~Ш ЄДРПОУ 26376375, IOPIIAII'llla 
~peca: Кшвська обл., м. Бровари, оул. Гагаріна. ) 5, в особі ВJIКОIlУJОЧОГО оБОВ'ЯЗКJI 
.ІІСЬКОГО гол.?ви - секр~таря радІ І СаПО~lСІса Ігоря Ва~IIЛЬОDII'IП, як"n діє на підставі ст.42 
3aKOIIY УlсраllШ «Про ~!ICЦCB~ самоврядуваШIЯ вУкраїІІі)),] ОДІІОГО боку. та 

ОРЕНДАР: ДОЧIРIІС ПІДПрисмство відкритоro акціОllеРIІОГО товариства «КlІївхліб») 
Xnібоко.мбі~ат Nи) О», JОРИДИ'I~lа адреса: 04212 м.Київ, вул. Богатирська,5 , 
ідеrlТJlФlкаЦ1firшfi ІСОД 05583816 СВІДОЦТВо про державну peccтpauilO IОРИДIІ'IIIОЇ особн, 
зореєстроване ОБОЛОJlСЬКОIO раЙОННОIО у М.Києві держаВНОІО адміністраціЄIО від 
19.08.1996 рОlСУ К!!1 069 105 0002 001521 в особі директора ЧереДl1 ВОЛОДІІ:\ІІІРП 
ВіКТОРОВllча, JIlсиfi діс на підставі статуту, зареєстрованого держаВНJlМ реєстратором від 
01.06.2006 рОlСУ за Ниl 069 105 0002001521, далі -"ОРЕНДАР", з дрУlОЇ СnJОРОІШ, уклали 
цеіі Договір про Jlаступне: 

ДіJОЧИ добровіЛЬJlО і перебуваrочи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧН 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
perymOIOTb укладеНllЙ ними праВОЧИIІ (зокрема, з вимогами ЩОДО недійсності пра~ОЧIІНУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської рад.1 від «30» вересня 2008 року 
Не883-46-05 JlормаТIІВНОЇ грошової оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
r-rісLКоЇ ради від 16.10.2008 року Н9898-47-05 та кеРУІОЧllСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору opellДJ.1 земельної дinЯНКІI від 17 квітня 2008 року уклали цсП 
Договір Nи 1 Сllада.'lі - ДОlовір) про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНКІІ 
від 17 квітня 2008 року за р.К!!040833800031 (Jlадалі - До?овір оре1lдll) про таке: 

1. ВнеСТlі до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. ПУ}JfСТ 2.3 Договору оренди Вllкласти ~ наступн.іЙ peдaK~iї: .. 
(а.3. Нормативна грошова оцінка земельної ДІЛЯНКИ зпдно AOBIДJGI ВІДДІЛУ земеnЬНflХ 

ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008року Не 04-3/13-3/,1674 становить: .м 
-3 022 405 (три мільЙОНІ( двадцять дві тисячі чотириста п ять) гривень оо КОП1frок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступніп.реДDJCції: . 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, теРМІНОМ до 26.04.2012 року. ПІСЛЯ 

• ... го Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ііого на З8ІС1НчеННJI строку дн цьо .. • О • 
.. У . ОРЕНДАР повинен 11е П1ЗН1ше НІЖ за З календарних ДНІВ до 

НО~ИJ'f СТРОІ(. цьом1.! •. це:ВЗог10 Договору ШІСЬМОВО повіДОМIІТ" ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
закІнчення СтрОІСУ Д Ііі 

продовжити його діlO. ~ n аво ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у 
Положення цього Договору про переважне Р 

разі: . ченням' 
• оо' І не "а ЦІЛЬОВИМ призна , - В.lкористанНІ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКІ "'" . 

- порушення терміllів сплати opelIДHOI пла~и, 
. земельної ДІЛЯНКИ)). - допущення ПОГІршення стану 

ен и викласти в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ОР5 ~ ( 'ять) відсотків від нормаТlfвноі грошової оцінІСИ 

«4.1, Орендна плата становить оП. вдає' 
оо • З 022 405 ОО гривень І скл . .. земеЛЬНОI дUIJlНКИ - , двадцять) гривень 25 КОПlЙОК на РІК. 

-151120,25 (сто п'ятдесят одна тисяча сто 



1.4. Пуша 4.3 Догооору ОРСІІДІ' . 
ol'КJJaCТI' у lІасту'П 'оо «4.3. ОреІ'ДI.а плата BllOCltnCR р' ПІІІ редаКЦIІ: 

• 101.IIMII чаСткаМI • 
кanc11ДDPH11X ДIІІВ. JlаСТУП1ll1Х за oCnUrнir. • ЩОМ1СЯЧI.0 ПРОТRroм зо (ТРІІДЦRТIІ) 
урахYDашUl пдв UШRXОltl псрерах~ кaneндapllJlr.1 дllСМ звіПIОro (податковоro) міСJЩЯ без 
Х2 33210812700005 УДК У К'ІЇвськіП 06=: ІІа розpnxYSIКОВllП pa."<ystOK OpellДOДODЦR 
одержувач - Бровврське ВДК, код l(JJаСltфі ~~ IKIIЄDD, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 

каЦIІ 3050200 - ореllда землі)). 
1.5. ПУНІСТ 4.5.2 Договору ОРснди ВІ' '. 

• . • кпасти в lІаСТУПIl1П редаКІ1lї' 
«4.5.2. ЗМIНIf рОЗМІрІВ земслыІгоо податку Тоо' 
rpошовоі оціJJКИ. піДВІtщеlll1R цін І' а ~BOK ОРСІІДІІОІ платн, зміни lІормативної 
законодавством. ' тарт ІІВ. ЗМIffIl косфіцісlfтів іllдексації, ВIfЗllачеtшх 

у ОltПОДКУ відмови Орендаря зміllllТI1 о СІІ 
Договору. Орендодввсць має право 03' ~ ДIlУ ~лату ІІа умовах, ВИЗllа'lеlШХ п.4.5 

р IрваТI1 ЦСИ ДОГОВІР в ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку)). 

1.6. ПУ~ІСТ 4.5.4 Договору орснди B11кnaCТ11 В наступніП редакції: 
«4.5.4. у РОЗІ невнесення орендної плат . 

• 11 У строки, Вltзначеlll цим ДОГОВОРОМ. сума 
заборгованОСТІ вважається податковим боргом '1 стягу . 

ЄТЬСЯ З нарахуванням пеш. що 
IlapaxOBY~~CH на суму податк~вого .БОР~ (з урахуванННМ штрафних санкціА за їХ 
НIUIВ~ОСТІ) .IЗ р.?зрахунку 120 ВІдСОТКІВ РІЧІІИХ облікової ставКIІ Національного баJJка 
YкpaIH~, ДІЮЧОІ на день вини~нення такого податкового боргу або на день Аого (Aoro 
чаСТИНІ) погашеllНЯ, залежно вІД того, яка 3 ВCnИЧИІІ таких ставок Є більшою. за кожtшП 
кanендаРНІfЙ день прострочеНIІЯ у Пого сплаті)). 

1.7. ПУНІСТ 6.4 Договору ореНДІІ ВIІклаСТIІ в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в П'ЯТІІденний термін піСЛR державної реєстрації цього 
Договору та/або БУДЬ-RКИХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Доroвору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем 
знаходження земельної діЛЯIІКJ.Ш. 

1.8. ПУНІСТ 9 Договору ореНДІІ доповнити НОВИМ піДПУJllrгом 9.4.7 наступного 
змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації ЦЬОГО Договору та/або БУДЬ-ЯКJ.ІХ 
додаткових УГОД, Договорів про внесення зt.Іін та доповнень до Договору тощо надаТІоI 
відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходжеННR земельної 
діnянки)). 

1.9. ПУНІСТ 11.3 Договору оренди ДОПОВJJИnI новим підпунктом 11.3.3. flDcтyПНОГО 
змісту: « 11.3.3. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому ПОРJlДКУ У випадках. 

передбачених законом та цим Договором». 

1.10. ПУНІСТ 11.4 Щ;говору ореМІоІ ВJ.lклаСТ11 в наступній редакції: 
ссl1.4. Розірвання ДOГOBOP~. оренди землі за ініціаТIІВОІО Орендодавця ~ ОДНОС:ОРОІІНЬОМУ 
поридку допускається У раЗl'невиконання Орендарем ВІІМОГ ПУНКТУ 4. пrдПУНIСТІВ 6.4 та 9.4 
даного ДОГОВОРУ)). 

2. Цей Договір підлягає державнііі реестрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його дер>кавної 
реєстрації та застосовується до правовідносин що виникли 3 01.10.2008 року. 

4 Об ' анНІ цього Договору на державну реєстраціlO та витрати, 
• ов JIЗОК щодо под О ендодавця 

ПОВ'JI3вні з його державноlO реєстраціЄlО, ПОКJIВдВlОТЬСЯ на р . 



3 
5. llІші УМОВІІ lIOrooopy OPClllIlI зсмenыlіi діПЯНКIІ оід 17 коіТIІЯ 2008 року 30 

1(2040833800031 ЗOnIIWОIОТLСЯ бсз 3Mill. 

6. Цсй Догооір укладено У ТPLOX npIIMipIIIIKD.'\C. що 1\11110ТЬ OlIllOKOBY 10РИДІІЧІІУ сипу, 
ОДІІН З ЯКІІХ 311DXОДІІТЬСЯ О OPClllIOllDBtU1, lIPYfllfi _ о ОРСІІДОРЯ, третіП - о oprOlli, ЯКllfi 
провів йоro дер)I'ООIIУ рссстраціlО - Киїоській pcriollOJlLHin філії ДержавllОГО піДПРllЄМСТВО 
"ЦеIIТРУ Aepil,aBlloro зеМCnLllОГО кадастру пр" Дсржавному комітеті УкраїШI ПО зсмеЛLlІІlМ 

" pecypClUt1 • 

PClCoi:llm. сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6POBOPCLI'O міська рада КJlівськоі обпасті 
ІОРIJДJIЧllа адреса: 
;деIIТllфікаціі1НlIЙ КОД 26376375 
КІlївська ., м. Брооар .. , оул. Гагаріна. 15 
D особі СП, 31С" lzорл ВnСl1Л601l1l11Q 

.... 

ОРЕНДАР 

ДП ВАТ ссКlІївхліб» XnібокомбіllОТ N!! 1 О» 
IОРИдJl&ша адреса: 
04212, м.КJlїВ, 
оул.БОГОТlІрська,S 
о особі Череdll 8олодllJ1ІIІР" 8;"''''OPOIIII''" 

м~~~~ ___ 18.8.Чередal 



про ВІІСССІІІІЯ заllll 40 40fDBOPY аРСll4l1 зса.~~~~DIР 
II0ТDpIycoallipODDPCLICOfD a.lcLlCoro ІІОТВ ..:lnnlllCll nocB!A'lcllora IiDJllp Н.М. ПРIIВВТlIII'" 

Р LllOro olCp)'ry 23.01.2007 раку 3В рооМ 68 

Afiarro sprr.pu кut.nat Bk",,,,,,,,,.,,,,. .. _ .... .а_. oSaк .. , 
.,... ....lfIIIrIIotl ...... ptIIly 

МІІ, ша nUanHc:мIIClIII .... I: 
ОРЕIІДОдАВЕЦЬ: &І'ОВАІ'СЬКА аllсы(A 'А А • 

Iy •• rIl"lpIHI, 15, ШIIСТllфl"lІіnlllln 104 26376375, (CI~ IШIDСLI(Оl ОIiЛ'\СТI, IDрllАlІ'lll1 ареса: lІ.іраllРII. 
1ІІІІ1111 асрІІІІІІlllllІ реШplllараll IlllDIlII'lara 1IO .. 1tety Iiра.рсІоlа:': ...... ІІУ pm:rpud1D !ОрlUllІЧllаl асаІ5ll серіl ,\00 NaCl94185. 
4CJIIIIlllаІ JICCCI1IIlIif 08.04.2002 РіIІ)І Ilамср .nllCY пра ACJZIIIII а, .. , ІІІІІ11 Кн'ас ... І a6aacri D o.к~IICllDIII" • .,. пра"lІlІl 
'llPlчасаlD J/dnСlllDIDЧоra nalllOllllmlll1 1I1a,lora ronolll. САп~pea:rp;aUіlD І 355 120 0000 002270) І Касіі CC8pll"lp8 міс ... І р;ІАІl. 
ша .pca:rpolDlllln • аРССОID: КlIІIlCloIІ аСіІІаСТІо, .. Ііро ІГОРІ ВАСИnLODИЧА, w.mlФlllllUinlllln IІ0Мер 2136822275 
.. 1=11 WlОlр~llll' • YIIJID'III", :І 04l1lсІ lmlpallll ~ 1ІрІ1. ауа t.fu .. lC1.lOra. &y/l,S9, IllIn lliс ІІІ nlllCl'llllI 3а .. 11У У8plll1І11 "п~ 

ОРElIДAР: ПI'IIВАТlIА ПI'ОЕmfО:ПОJUУКОDО-
.1011ІІІІІ11:І80 .. YICJIII'IIII, laclmlфl .... lnlllln ІОА 19407939 !ор DII'ОIiШI'1А ФІ'І\ІА .І\І-ЕІ(О". IDpIUIlrlll4 асоС51 :11 
calaoUnO про АІр8ІІIIIУ pemp;aц11D !ОрIIllIl'IІІО' оса6l1 І,'АОО ':'1'111' ІІІреса КIІ'ас ... aCiUCn, 11 &РО84",I. ауа КII'lСІоа. 146. 
&pallJlClonf IІIа.пІ JlllllIІ КII'ас.lІО' a6aac:ri K~IICllDII:" D О lIIf8 'lYJ46S3. 1ІІІІІІ11 11""'111І11 pctCl ра. арам .1І"lш.чаra .... irny 
olaoU'flll про ACJDIIIІІІУ рсccrp;щ11D 15 01 2008 РОІІ)І 110.. •• nPOICACIIIII AlpllillllаІ plCCJpluil 16 02 1993 РОІІ)І. AImI ... 11111 
ЛЕОНІДІВНИ, IaclmlФlllOlllnlllln 1І0Мер 2606517s05 .::::,с: 11355 107 OIICN 002638 •• асо61 llllpell'DJlll ГАОРИnIОК ОКСАНИ 
IYII."'"",II, &уА3, lа4 •• 110 Аlс 11. nlaeтa.1 lІа.аl 'pcaaКIIII ~ • upccacn КIІІIСІо" a6mu:n., &po84pe.llln panall. с.КІ .... lчl. 
JDpca:rpo8IIlDra 15.01.2008 РОІІ)І ае"".IІIІ" pca:rp;aтopaM npll84tllal npacml .. nawyц .... Ilp06II1Plal фlРМIІ •• М-ВО". 
KYJIIEIIII.II" 0.0. номер JDnllCY 13551050003002638 :І Apytara S:"lОllІІЧа~ IOM!тery IiРО84ре ... І ІІIС1о .. 1 PlAIІ КlI'IСІо .. І a6aac:ri 

ДІIDЧІІ Аобро.іа"IІО І Пlpe6yuloчll' 11)І. раа .. "Cllа84111 CfDJlllIIII 
OJllaIIONIICHI НО11ІрlУСОІІ :І nPllnllc:aмllllllaiт.lla:~~IDМY pny,,1 111 'ІІІІА n:a .. 'm. pnyмllDЧIІ :1111'111І111 _Іх llin. nOnCJICIIII" 
нrainCllасП nJlllllO'"IIIY), .laпа.ШIlО ао :aanCJlJl*lllof pi:=S IIID рауаlD..,.. ytUillUlllln 111І"11 npa"'IIIH (JDIpcNa. :І .11 .. 0 ..... 11 ШОАО 
11 Ііа 16 _omll 2008 РОІІ)І Н.891-47-О5 1I0p .. ml.lloI f1IDWOla::=I:'M~a,,"!1D ~alD Ііа ІІЗО.1lpCC11І 2008 РОІІ)І НІ 80-46-05 
ДarolDpy ореllllll JlNlllwof АімlllСlІ .ш23 сіЧІІ' 2007 РОІІ)І yuaп n •• .. IСІ1І ра.рll 111 IIIJIYIII'IIIG IlDllDUHHIMH nYlllrтil 
ареНАIІ .МIІІ,"оІ Аімlllll пас.ШЧlllоra &І:І\ІР Н М пр н. !tDrollP 16 І (11UIIIi - Дorallp) про 11І_11111 J .. III АО ДoralDpy 
раll)' JI p.N! 61 (lIuui - Дora.lp ореllllll) npо 1UI.' IІIImIIІМ НІІТІІрIУСО" &раllра.1IDПI .. ia. .. ra 1I0000pllllllollora'0llJlYry 23.01 2007 

І. ОIlCCnI АО ДoralOpy ореМIІ "IIC1)'nHi зміllll: 

а,!,,,,,, ~I. дtlltlftЩ """,'ч Jе.чnlll,ltI!lrrnru • H"mwnHIII """'''і . 
112.3. НОР .. ОТІIIIlI ірашо.. аlllllllll 3111~W!Ol AUI8I1I1I ІІІ nepioa &УАІІІІІІІР'ІІ JMla Ilmry :І ТllUllЧllаl AOIIYМClmluil пра 

HapмamlllY f1IDwoay 011І11І1)' :111111І.1101 ~iмll!"1 llIIAUIY .ІІІІІ,:,І!ІХ ресурсll У "Істі &ра84рах КlIІIСІо .. І oIiIIacrI 111І 17.10.2008 РаІІ)І НІ 
04-3113·]/1290 СІ1ІІІОll1n 210 144~0 (аllсті ІIIIIІІІССІ1'l1lС1Ч .ICIMCIJr сорок ЧII'fII",I) 1)1111"1 оо nnlAolC. 
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III.,araмll ШО4О lІС4іПСllості ПРПО'lIllIУ).ім • І, Р ryакжrn. fICIIIUICIшА 1111.,11 ПРDDОЧШІ (:lDКPCМa, :І 
2008 роl)' 1& 883-46-05 '111 .Ід 16 1IID~1II 2:~" до ~cpд;ICC,,,, рIШСIІІ"" &РО··РС"СОID ~lc,ICD'O PIUIOIC! 11.130 8СрсС'1І 

• раl)' ""'.9 .... 7~5 lIop.,m •• llo' rpaшо.оl 01011111 :lCММ' М'С'11І &ро •• р .. 111 
1ICpJICI'I1I1' nOl108lCIIIIIIM.. IІ)'ІІІта Дoralopy apClUIII .мм .. "і _ІІІПІ .1.1 23 allCТOIIIIIII 2007 раl)' JICIIMII.udI Дoralip N! І 
(нdu/-RtRD'r) про ІIІСCClIІIІІ :ІМІІІ до Дora.apy ОРllUII1 ХММ,"оІ _1111. noc.lд .. cHora &КIllР Н.М. ПР".I11I11\1 1І000000іусо.1 
&ро.ара.ко", .. c'lIOra IllnupIM, .. ora olCpyry 23.11.2007 раl)':l1І рЯ! П85 (11І11111ІІі - ДOlO'1р оре,lill) про 11ІІСС' 

І. BIICCnI40 Дora.o" OpIIWIIw:tynHI :lміl"': , • 
nY'1RIII 58"!",,,'. ,""нМ Jе.lrл/'Ultllllcnru • ""rmr""lii P .... 1r: • 

115. НОР •• I11 ••• IІІ.I)ІОШО •• ОШIІ1С8 ~I"M'"~' ~UllIIIII' .11 Пlріод буАі •• шsml :lПтIО І.т" :І ТСІІИі ... lОі 4Dl)'мс.mшil пра 
IІОр.'I11III1У rpaшо.у ОШIIку JCМM'IlOi .IIIJII'IIQI .UUUIIY 3СМСЛ''''1Х ресурcll 'J .. im &ра •• р. к .. іIС'lІОі 01ill1lC11 1і.А 20 10.2008 
раlC)' N! 04-3113-311309 С'11ІІIО.'Sn ~6 741.00 (шіC1'ACClТ шіm1l ..... ІlмСІП' сорок CWI1) Ір'1І111D оо копіАок. • 

• НОРМI11 •• IІ. І)ІОШО.. ОЦ.НКІ Х.,I'''"оІ РІІІІІ :І .11Іm. _чі 06'ма І сксlUlfll1'llЦilO :srUu,0 .lnUY :І ТСІІИІ .. 1l0і 
lUI&уМllnw.dі про llOpMlmllll1 f1ICJШО.У оціllКУ ПММ"lDt AiAIIIlIOI .1.uiRy .ММ'"'ІХ рссурсі.у Mim &раl.РIІ.'« КІ.і ... lІОі olilla&:li 
.1420.10.2008 року N! 04-3/13-311308 С'11ІІIО"Sn 333 706,00 (1JIIIC'11I1JI'UIWmo ТPIl1l.&:8 .. i сІмсот шlm.) rpll.I'" оо IІОпіАок.». 

. n,IIItm 11 д"".,.. ""нlч ,ир"М!І' • "qqт'nЧllї PdqtCgIG 
.8. ЦсП До",IIР )'MIUlCIIO ClpОКОМ до 23 .IU.C1UnIl/ll2012 раку. ПїСІІІІ JlldIIЧСIІ'''l:tJIоку.lllі w.ora Дora.o" ОРЕНдАР 

мас перс .... lс пр"о nOHOIJIIlII1II nora ... "О.ІІА С1р0к. У WoO"у раl ОРЕНДАР па.IІIІClI "С пі:IІІIШІ •• :11 2 (.ІІІІ11) міllІІі до 
:lllldIlOCCНI .. Clpоку діі шоra ДoralD" ПІІС'''О.О по.ідо.llтl ОРЕНДОДАВЦЯ пра І .... ір npOJlOunml Aora .11І10. 
ПoIнrJaIlIll ШО", ДorDaopy про ncpClIDIII'1 npDIО ОРЕндАРJllІ1 :lIC1UCO.yкmc:a У раl: 

IIIКDpIIC'11llIllIXМM'Hoi РІІ"'ІІІ :І. цШloDІIІМ прll:lll ... IIІІ .... ; 
ПОРУШСНllІІтсрміlll. CMml opClIIIIlDi МI11'; 
4ОnYЩCІІНІ поriРШІ1ІІ1ІІ С'11ІII1 :І ... М .. ІО' РІІІІІ'. 

8.1. СІрОIr, .C'11IIIOlJlllllln .ІІІІ8 бу.lll.IIІІЦn.о6'ма MiC1U6yдylllllll ( •• WННII оСГЕ1ПУ • ІксмyanwilD). до 01 f1IY.III1II 
2010 року». 

nє"нm 'Д_ОРЕ ,"",,1'1 '''рос,,", • ІIIШIIVМlil P''''кgII'i 
19, Opllllllll М"" :І. ХММ'ІІ)' ..... lІІе)' ІІІ період 6y.lll.III'цraD .11OI.m.&:8 OpC'UllPI" )' rpошо.lП фор .. і • lIaцlOIIM,"iA 

.мlО1і Yкpatllll І сумі 6674.10 (wicn. 11.11 .. шіc:rcoт ciМДCCIIТ "1m'PII) rpll.1I1 10 ICDnlna. НІ рІ .. що С'11ІІІІІIISn 10 % (Accm.) 

.iAccind. І" II0pMmlllloi 1)І0ШОlоі oцilllCll :lCМм,ноl _НІСІІ- 66 741,00 rpll'ClI', opclllllll МImI:I. 3"'М'1І)' .aiAll1І1)' 3./UП11 

... 1 06'amal Ікcnnyamшi.о .lІос.т" ОреlUlllP'" У rpошо.lП фор •• I. HaцlOIIM'Hln ІМкпі УкрaJШI • су .. 133 370,60 (ТPIuawm. 
1)111111&:8 .. 1 тpllC18 ciМJU:CIIТ) 1)111111" 60 IСОпіПOlC ". рІ .. що CICIIIUIDC 10 " c.can) IIдcand. lід lІуР"I11I.11О1 rpОШО.О' оІІіНIІІI-
333706,00 1)111.111" 31'Ї.1111О 4O.1.Iк11 М 171 .ід 10.11.2008 роl)' llllІОllICD.,У &РО.IІрСІоICD' міс.коі РIUII' про •• alll .. CH ... Dpc'UUloJ 
IUIml 3D :lCММ'''), ..... llку. • 

': -; , , 

9.1. Ршмlр OPlllllllol МІІП' J61a'Ц8УСПо&:8 І 5 (n'n1o) раіl • раl nCРІ.IІIЦСIII .. 1:tJI0lC)', .С'11ІІIОМlllО", .ІІІІ8 6y.lll •• IIIЦn. 
06'ма мlсш6уДУ.1І111ІІ (11eдCllІlІІ oercwri І ІКСмymщllO). I.ОIІ.ЧСIIО", У п.8.1 ІІІоО", ДoralD". 

9.2. СМ"" opelllllloi МІІПI у рCnмірl, передба"ClIО"У п.9.1, :sдiAClnocn.&:8 ПО"IUIIІО'ІII' .,lсаШl. "lІС1УП"оra:l1l .. ІСІце •• 
2акі'I'ІС11111 C1pDкy, .С'11ІІIОIJIСIІО", .ІІАІІ будl.,IІІЦn. 06'ЕІС11І .,іC1Uбудylllll .. (I.WIII" 06'опу • ІICCIUIfIIТIIIIiIO) •• ІОІІ.ЧСІІО", у 
n. • .1 шоra Дoralop)'lt. .р. n"". 11 ДIJМ8!JI!' ОР'ІІІJч 'НlCllnрпu , ""mrvnll/Q _tadl': 

.11. 0PCIUUIII М"" .'lОСlnw:a ЩОIolIc:a'll1O pllllll"" npcn1l"''' 30 (1JI'1IIIn11) IllUlllUlllpllllX ДJlI •• lІacrynllllХ :ID oCnUIIII .. 
IlUCIIДDPHII" ДІІ'" ,.hнo", (пoдll11CO.О",) .. І .. ШІ lWIIIIOаl nlpcp.yallll" ІІІ PO:IplsyIIlCDDIID pIIsyIIOIC 0PCIUID4.DII8 1\\ 
33210812700005 УДК)' KllrDl!Ioкln olin.m .... К110 •• lCD4 ЗКnО 2357It23.I\IФО 821018. D4epyol'l- Врооара.КІ! вдк. 
- nРIDIIІ'11!U118 13050500 .... 

n'IIItn1 u дІНр'.' _ФІ ,,'ItJUIМIJI" II'.nIl/1ї p.IlI,1r: • 
114. У РIDІ IIClIICCCIIIIII opelllllloi Mml )' ClpОIClI, .10111'11111 WW До",.оро .. , СУМІ за6ор",IIІІОCn .IUШCПoCl 

RDJImo.IІ" бар", .. І cmaryctlo .. , IIIIPIIX)'IDln~ett= 11DP1IXD.ym.ca ІІІ C'JМУIlCJДlП1lOID", 6арІУ (, урахуаllll,.аl unpliфllllХ 

Ig~~ 2 .\~W~~ І 
11I'~ : 



CllIІІСWП 31 ,. IIUIIIOm) ь РШРU)'ІІІС)' 120 llAccmdl рІЧІІІ" о6ІІllСОlоі cmIIIlCIl HDUioIIDII.,IOro баlllса YlCplillll. 4іIOЧО' 
ІІІІІІІІСІІСІІІ" ТDICOro noдll11COlOl'D борry 860 ІІІ дell. ПОI'D (Поro 'І1ІСІ11111) ПОПIWСІІІІ •• 3D/ICIICIIO 114 1Vro •• 1СІІ1 ІCn" .. "" 1111 "а ОІС". 
С CiI'''WOIO. :11 ІСОІСІІІІП ICDIIСІWРІІІІП дell' npaС1рО'IСIII" )' ПОI'D СIUlJПi.. І" ~ 

n""tm,І'n",.,.n" ррс"." ""'н""m" upllLЧ "1«1,,,," "1ШfD'nUtЮJ J."'cnrv: 
a-llllwmllОIO OДJlld Ь Croplll І OДJIOc:ropOllllWMY ПОраІІІС)' У IIInlUllCllX, ПСРСАСіI"СIІІ'. :l11C01I0., 1'1 Ш'" ДoralD 

ЛІ',,,,,, ІР N"",.М' ррс"." ."ItII'rm" • mntdli _юсlr; РО ... 
ес39. РО1IР"IІІ" ДoI'DIOPY орс'UIII xмnl 3D IIIIWm.lolO OpC'IДIUIIIIII.. І OДJ'OC:ТOPO.III.0.,Y ПОРl4lCy 4Onyc~ 

IIIC'lJllIIIIX 11I11IUIICIUc: • 
- IІСIIlIСОIІIІIІ .. ОРСІІАІІРСМ 811"0r п.9, 20, 31 дlUlOI'D Дorolopy, 
• 8 ра' 3DICIIІ'IСIІІ" c:tpOIC)' ді' .дIDlon)l'1I1 Ciyдllllll&mlO оСі'any мlс:тоСіудуаllllll •• КWO ОрС'UlllР'_ ЦСП ЧІС ІІС npllCtyn 
IIIICOIIIIII .. CiyдlDМ'1II1X робіт. "" JO 
• І ра' :llкill'lCIII .. c:tpOlC)', IcmulOIUlCIIOI'D IUII CiyallllllЦnI оСі'ата .. 1C1VCiyayallll .. (І.САСІІІ'. 06'с!Пу І clCnпYl11qj 
ІІDІІІЧСІІОI'D)' n.8.11Uo01'D ДoI'DIOP)'. 10). 

Дoro.lp IlacamCl ршlРIDlIІІМ 3D IlIlwm,.olo 0pcIUlOдll.wr :І МО"СlnY ПРIlП,1l1Тll .IMOOW,oro CY40.ora ріШСНIІІIІ 
2. ЦсП Дol'Dllp nllUllroc ДСР3ІСІIІIІІIП рсmprшlr. 
3. ЦсП Дol'Dllp IІlбllРI&: 'IIIIDIOm пlCIUI nlдnIlCDIIII. C:ТOPOIIDМII 111 Поro дсржаlllоі Pcmpl'ui 1'1 :lКІОсоI)rn.СІ 

ПРПОІW'ОС"". що ІІІІІІІМІІ 3 І JICOm .. 2008 року. O1D 

4. Обоl'ПОIС щодо nOДlllIII. IUoOI'D Дoroaopy ІІІ держа.IІУ PCmpDUiIO ТІ I,""m., ПО.·І:ІІІІІ :І noro IICJI-'IOID 
PCCCl1lIWDO, nOIClllUlll101LCllI1 0pCIUIOдIIIIIUI. 

5. Blnpml ПОI'Пllllз ПОI'D IICJ11IpIDII.IIIIM пос.l4чСІІI ..... nOMIUIDIO'I1oClIII OpcIWp •• 
6. Irrwl )'МОІІІ ДOI'DIOPY ОРСIIдІI 3С"&:ІІ'1І0' дlмlllCl" ПОСІIАЧСIІОro Ballp І LM np".mlll.. ІІО'І1Іріусо., &POllpC1.lDlD 

Mlc.lCOro IIcmapIDII'IIOI'D oкpyry 23.11.2007 року 31 p.N! 2285 :lIIIIIWDIO'I1oCl СіCl змl, •• 
7. ЦсП Дorollp yктuu:1I0 у 'IcmlPr.ox nplIMlplIlI1CIIX, що "DIO'I1O OДJIIIIO.Y IОР'I4І''І'1)' СІШУ. OДJ", 3 .1С11Х 1I11XcWтca 

nplllm.oro IІОІІІрlуса Bpo .. pc,1C01'D Mlc.1C01'D IICJ11IpIDII.IIOro окр)'l")' Ballp Н.М. 311 МРССОIO: Klli.c.КD оСілacn, .,IiРОI:apIl &r1 
HClIIICIICIlom, 6)'д.7, дpyn.П - І 0PCIIДlUllUlIUI, 1рcnП - І ОрС'UIIIp •• Чlmlcpn.П • І орпщі •• ІСІ'П про.і. nora lІСр.;.ну 
PCCCl1lIWIO - ВРО.ІрClolCOму ІIдАІпI ДcpIcuIlOI'D 3CМ&:llLIIOro КlUlac:tpY. 

8. Я. npcдmllllllX ОРЕНДОДАВЦЯ. САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, пlдnllСУЮ'l1l цсП дoro.ip. -ІІІІ10 про IliПСllіm 
IІІМlрl. ВРОВАРСЬКО' МІСЬКО' РАДИ КИ,ВСЬКО, ОGЛАСТІ :uaіПСlllm. цсП дoro.lp про .нссеlllll 1мі., до дorolopy lI\ICII.1It 
зсull про Il.Iu:ynllcть MOJx 3DnСрСЧСН' щодо 1СОІО.0і 3 умо. ULoro ДOI'D.opY. • 

9 • .я. ПРCACnllIlIlХ ОРЕНдАРЯ. ЗАГОРУЙКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ. пlдnlll:УЮЧIІ цсП 4Orolip. ШІІІЦІ ара 
дlПCl.lm IІІМlрі. ТОВАРИСТВА 3 ОGМЕЖЕНОІО ВIДnОВIДАЛЬНIСТIO аIiУЛРАШ» 3АіПСlllm. ЦСП 4Orolip ара lнессиНl 
змllІ до дoro80P)' ОРСIІ4І.зсмnl і про II.Iu:yn.icть моіх 3ІІІІСРСЧСIІ' щодо 1С000.оі 3 УМОІ ULoro дoro.opY. 

рм.Ьumu епюрІ" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Кlllвськоl 

IAcrmlфlкDUiПНIІП 
кllі.сыс8 оСіл •• 

І особі CCКPmlpa мlс.lСОrРlaw~j~~Чil:а.о :щаllС!I!Оl,O'llо.ro 

~-.. - .. ' , . 
"\, . 
-: ,. :: 
"" ~ І' . '. . , . .'. '. 

:aaud •• п 4ІІПІlір nUuwк~"in pccetpDUiJ. 
31pc1mpt1l1111D І pempl 38 НІ ~ J 

IUllnI - У 1.1"" J IIU101'11NII СІ'.31 
Уllpltи" ·Про IІІП11РIaт". 

\ 
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ДОГОВІР ~ І' -
про аІІІСІІІІ18 211111 до дОroDОРУ DРІЩІІІ 21.'М.'lоІ дinВIIIСІ' ПОIDIдЧlІlОro &al'p 11.1\1. npIIDIIТIIII.' Iloтaplyco., 

&pODDPCLlCDro IIlc.nro IIDТ11plu.IIOrD olC"ry 28.12.2007 рОIC)' 20 p.N1 2609 

МІІ, шо n!.anII&:llllII&:lIIIIlll'Ie: 

OPElfДOДA8EЦL: GPOD,\P.CLKA AIICLKA РАДА KllfDCLKOf ОGЛАСТІ, IOpIIAII'III. мрсс.: 
1I.lipo •• pll, .),II.r.nplll" 15, IlІСlmIФI •• uIПIIIIП .0.11 26376375. (ClUulUnО про ....... 11)' pcmpllllilO 1ОР114І1'І1101 оео6ll сері' 
ЛОА Не094185, .IUIIIIII AqIIIIII.IIII., PCCl:1J!IrI'OpO" '1IeIIU'IOn е.,іТСІу IiРОllра.еl .,Іа.еl РUlІ Кllіlс.коl 0rinacri 
D.D.Ky.lIICUDIII." ./III1'D ПРОlСАСllll1 .lqr.\l811101 Pm:tplldl 08 04.21101 РОІІ)' IIО.,СР :lan"С)' про АС ..... ІІ)' рctC'lJ1llШIO І 355 120 
0000 002270) І Oco6l ССlCpетар. MII'~I РІІІІ'. "І"'ІІІСОІІО ulПСIІІОlOЧln ПО.llО'''III'' .,Іс.еn ronO'I" САПОЖКА ІГОРЯ 
DЛClШЬОВIiЧА, IJwmlфllCllldПllllП ІІО.,СР 2836822275. 11ІО JDpcmpOI.lllln :ІІІ upecolO: Кllі'С'1ІІ o6nllc:n.. M.lipo.apll. 
Іуn.М .. еll,~n, 6)'.11 59. ІЮlП Аlс: ІІа nl.a&ml.1 З.ІОІІУ УКРІ'ІІІІ ·Про .,ісис.с самО'РI.ауаа"'ІI І Укра111і". 1 CWlld старо"". ,. 

ОРЕНдАР: TODArllCТDO з ОGІ\ІЕЖЕІІОІО DЩПОDlдAJJLlllCТlО GУЛРАW", ІОРІШ"'ІІ" особа 111 
J.КOIIOJlllI&mlOM УIСр.ІIIII. іАllmlФllацlПll"П ІІОМСР 35315634. ІОРІШ"'І". ІІІРсса: 114050 ...... К"і •• уll.lilnоруС .... І (с.l.аоunо 
про JlCJПIUIIIIУ PlC:nP.UIIO ІОРIIJІІІ'ІІІО' осо611 ссрll АОІ N! 407613 •• ІI4ІIІОn АСрІІІІIIIII" рсmplП'DрО" Не.а6I1RnО О.А. 
Дapllllu.кo' p.nollllol дcp1\CIIDIIOlu .. I"lnpDldl у м.К"с:в1 13.08.2007 pO",.IIIm JIIIIIIIII c.\.aDцua 26.01.2008 ро.,. "ОМСР 
JlnllC)' про .КnIO'lCIII" lIАО"ОстаП про IОРІI4ІI'ІII)' особу АО едІ' 1065 107 0003 009778) • осо6і Allpcnop. ЗАГОРУЙКА 
ОЛЕКСАНДРА DАСІІЛЬОВИЧА, ЇЛСlmlФllацlПll"П ІIО.,ср 2811303973, J.pcmpo •• "on JII ІАplСОIO: М.Кllі.. np
T.06onolll.Klln. 6У./І.1 6с:. \С1І.337, ІЮIП .alс: ". пшетаll "0'01 pe.aв_uII cutyтy Т08 аliYЛРАIUIt :fРСЕСІрО.IIIОn АСрас.'"'''' 
pCCC'IJIlТDpOM Не.аб.Rnо О.А. ДаРІІІІшкоІ plnOHIIOI AcpIfCI'lloi uмllllC'lpaldr У м.Кllоl .11Іm РСCC'lJlIlШI 26.02.2008 ро.,. 
ІІОМСР :IIInllcy 10651050002009778. J Apyron боlC)'. PIIJD .. i"CIIO'"11 стаРОІІІІ. 

ДiID'lII ADБРОІЇn'IIО і псрс6уаІІО'ІIІ npII _ро'ОМУ pcnyмl,. ІСlllП RIIМ·m. pcnyмilO'III JIIII'ICI"" с.оіх то. noncpcml.u 
IDIШnОIlllClII IIDТDpiYCOM J npl'nllCIМII ШI.Їn.llОn JUOIID.IIIICn" що pcrynlDlfrn YКnUClnln 1111"" npIIO'lI"I (JDlCpc.... J 
.IIMOnМll щодо He.alnclllxm ПРПО'lI'II)'), .iAnо.l.ано AD 3alcpmкclloi piWclll .... lipo.apc.КDJO мlа.еlO PUOI9 .іА аЗ0. lерсСI" 
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JDКЇII'IClIIII C'IJIolC)' Аіі шоn Доn.ору nIlC.MO.O по.іАоМlтl ОРЕНДОдАВЦЯ про намІр npDADaom. Поn 4110. 
ПOnIlЖClIІIІ ц.аn Доn.ор), про ПСРС.DIIІС npа.о ОРЕНдАРЯ нс JIIC1UCO.yкm.&:I У раї: • 

• IIКOPIICТDIllli xalCn.lloi _ІІКІІІІС J. цIn.a.IIM npIOI .... CIIIIIM; 
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а"IСОIІІIІІІІ будl.Cn.1ІІ1ІС робh: 
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ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА. WlmlФіlСвulnlllln ІІО.ІСР 111130]97]. 3IPCEC1p0~llIora :11 ЦРССОIO: м.КIІ'., пр. 
T.OIionOIlCLKlln. 6Y1L16c, к.337. "lСlln .. Іс ІІІ ПlAС11ІІ1 1І0.оі pC4DlCul' С'11І1У1У ТОВ "ф!nlltr МІОС» 3DpcCC1Jlolallora 
26.01.2001 року ІІО.ІСР :lanllCY 10651050001009667 Mp;aIIllIM PCCC1pIТOPOM HCA6a1\no 0.+ ДDPllIIULlCDt pal\Ollllot • 
мІсті Кllс.і .. сржаIIlО' uMlllicтp.uii. :І 4)Jyrara баку. раом iMCIIOIOlI1 cтopOIIII. • 

ДіlOЧIІ _ро.іll"IІО І ncpc6yaIlO'1II "р" JADPOIOMY po:syмi 111 "Сllln l!IМ·tni, pa:syмIIOЧIІ :lIІIЧСНI" СlОіх .aln. ПОПСpc.8lILO 
DJIIIROМnClII IIIJ11IpiYCOM :І np"nllCIIМII WI.inL'lOra :lllCDllDAlDт.. IIID реrylllOlD'Пo ytCIIlJClllln ІІІІМІІ npDlD'1I1I1 (:lОIpСМа. :І 
.lІмО,....1І WDAD IІcдlnСllості nPUОЧIІІI)'). аi.unо.іАІlО АО :lтСРlІІІССllоі рlаІСIІI .... liра.lрс.1CD1О мlс.коlO PI4OIO lіА.зо. IcpCCII" 
2001 РОIC)' КІ 81]~6-O5 111 .іА 16 IIIOm .. 1008 раlC)' К!198-47-О5 IIDPMtml.IIOi I1JOWOIO' ОШІІІІІ ХМCn. ·мlСТІІ &РОlIР" 111 
tccpytОЧIІСL пonaan:lІІl"МIІ ПУlllаі. Дом.ору opel .... 1 xucn.иаі .. 1м1l.1I ІІА 11 11'У4І" 2007 року ytClllІІlІ цеп Дora.lp К! І 
(нdtмl - дD6JII/р) пра .ІІСССІІІ" :1101111 /IIJ ДoralOpy ОРСIІоІІI хмcnыІ'' 41м1l1C1I ПОClіАЧСllоra liallp Н М. nplllllll1l11" IlIJ11Iplyca.1 
liро.арськом міськоП) 1І0000рllll.1l0п) o .. ,.yry 28.122007 раlC)' :11 р.к! 261 О (ІІIUUUIІ-ДtRO./р opeItrJu) про 11ІІІС. 

І. ВIІСCnI АО Дoralopy ОрсlШlI НDCryI1I1I :"11111І: 

"V,IIItm S gIJlU"PV рр,,"" J&lиl'IІU"mu, • ,"""","11m """ ..... ,е 
ё. Hop .. ml.lI. rpowo.a ОШlllса Х..,Cn.llоІ _"ІСІІ н. періаа 6y.al11l1l1Q1l1 :lМIО .Imlry :І 11:ХllіЧllоі АОКYUСlrтDшt пра 

1I0pllmllllY I1ІОШО.У ОШІІІСУ :lсмеп.llоі _11111 .iДДInY :lСllеп.1ІІ1Х ресурсІ. У .. Істі IiРО.IРак Кllіас.lCDі 06nасті ІіА 10.10 1008 
раку N! 04·3/13·311314 C1IIIIOllm. 93 615.00 ~.·""Oc:ro 1р1l11IС11чl шіc:тcur 4IIAIImO n·lm.) rplIlClI. оо копіnок. 

HOPlollml.IID I1JOшо.а ОШІІІСD ХМCn.llОі РНІІІ :І .ІІІП11 _чі a6'am • СIССМytП8UlIО :ІМІа .Imlry :І 11:ХIІIЧllоі 
IU)lC)'МclrтDwl про 1I0pMlml.11)' 11I0IUO.Y оиllll!У ХМCn.llоі _11111 liддIny ХМCn.IІІ" ресурсі. У .. ic:ti &ро.арак ICtlilCLкai 

-a&nic:ti ІіА 10.10.2008 року N! 04·3/13·3/1315 CТDIIО.IП1о 461115.00 (ЧDt1IРIIC1'll шіcr.accn' liciM 111С1Ч cra 411UU1mo n·lm.) 
rplllCIIL ОО кaninOIC.IJ. 

"1'11101І І P/lltJlOPV "p,,,rJu 'llМIIF!Iи • • ""rnn'""lii p""' .. ylr: 
118. ЦСП Дora.lp УICllIlACIІО С1р01CD1оІ АО 21 rpY ..... 2012 раlC)'. ПіСІІІІ JllciНЧСIІІ" С1р01C)' ~1 ULora ДOralOpy ОРЕНдАР 

мас ПСРса .... С проо nOIlOIllCIII .. nОП) ІІІ ІІО.ІІА ctpCIlC. У иьОМУ раl ОРЕНдАР ПО.II!IClI НС паlllшс IІЬк ~ 2 (48а) мlClШ АО 
JUЇНЧClIІ" c:tpoкy 41і ЦLОП) Доra.ору nIlC.1oI0.0 no.iAo .. lml OPEНДOдAВЦR пра ІІІМІ" npDAIIDCIml nOП) "'10 
ПOnCDICCIІІ .. _ОП) Дом.ору IІрО ncpcapalC ПРDlО ОРЕНДЛРJlIIС зac:roca.ytcmСІІ у РI1I: 

.IIICOpIlC1lllllli :lсмеп.llоі 4inallKIIIIC :lа UЇIILOIIIM ПРІDІІDЧСІІІWI; 
nOРУШСНI .. тср..,іні. CMlml арсН41lOі Mml; 
1U)11fЩC111" поriршснНІІ CТDIIY ХМCn.llоі .alм11lCl1. .. 

8.1. CrpOIl, .С1ІІІlоanСIІІIА.IUIII 6y.alalllllQ1l. ~am .. imJ6yдyllllll .. (ІІСАСНІ" 06'ЕІСІ)' І сксМytП8UlIO). АО 0111'Y4I 
2010 potcy»o 

"Р"'Р , ДIIlМOpp ОН"'" .UUIШ"u 8 нmrrvnнlii p""'''''lr:. . 
119 СІ .... lа МIП1І :lа _ІМ.ІІУ РІІІІУ 11. псріаа 6у.al.IIIIІРІІ lllОClП1оСІІ OpelUUIPCМ У rpОШО.ln формІ І ItDUlонап.IIІА 

• У о ~ • 9362,50 IW-О'А11о11IС11Ч 11J11СТІІ шlcт.accn 41і) rplllll150 кanlnOlllla рlll, ща C11IIIDallllt 10 % (accm.) 
lanцm Ipuallll І c:yr.1I v.-.. .аІМ _ 93 W оо IІ.ClI. ОРСI ..... а nnma :lа :ІОІМ.ІІ)' .alмIIКY :І 4tm' 
I~II.IA 1I0pMml.IIOr !JЮWО.Оі DWHIII хмм.ноі "~;п фо .. І ~ III~OIIatl.;liR lІІІІІО1і Yllpllillll. сумі 46112,50 (сорок 
_ЧІ 06'cК'11l. сксМytl'11lШIО IIIOClllltCII OPCIUUIP~ У rpowo

l 
Р 10" 1 .. __ ' liAca'ncil .Ід I8DpMmlllloi 11І0шоао' 

• І • • ......... ) "'IIIClI. 50 IIOnlRolC на Р 11, що ClCllIUI8C _ •• , 
Wlm 11ICDЧ І CIMc:ur 41ШI_,:- °r 169 1_ 10112008 раку .ІІІІОІІ_ІУ Iiроарс.КОі мlськоі рlАІl npо аIDllаЧСIІІ .. 
011111111- 468 115.00 rpllaCIIL, :lП4ІIО ~I 1& .~. 

°PClfДIIOi nnml :аа :lСММ.I!), PIIКY. • S (' ) раіl • раі ПСРС.ІІЩСІІІ" ctpCIlIY •• CnUlolIICllora 4ІІІІ 6y.al.IIII&mIa 
9.1. Ршмlр 0pCIWIDJ Mml :а~UlЬШутСІІ а ".::" .IDIIDЧСllоra У n.8ol_ora ДOralOpy. 

Dli'acra .. lcro6yдyll8l1l11 ( •• С4I:11I .. 06 ЄІСІУ ~ !КC~~. 9 І :u&inC:lllOmca ПОЧIllIllOЧlI :І мІClаа., JIIIInYIIllora :ІІІ ІІICllцем 
9~ СМlП1l 0pCIWIOJ Mml У РШМІРІ. пср~ЧСlІом~:.о5УдyllDlIІ" (.КАСІІІ" 06'ЕІСІ)' І ексМytml&iIO) •• IDIIІЧСllоra У 

-IIІЧClIІ .. строку, .CТDIIОIІІСIlОп) ДІІІІ бу.alаlllllQ1l. uu ama м 
n.I.1 Шоra Дora.opy1t. , rPlII Р ІІоmn'nI.,іі р.ю.1І': 

0"11_11 п.'IJРР ор'ІІ 11 .ultJ!o І n О11ІМ .. 30 (1рIUWJПI) IIIUIClIAlPIIІ" .11І111. Hac:tyIIHI" :11 
ІІІ. 0PCIWIII МIП1І allOC'lIItca що .. іСІІЧIІО рl.I"''''' ~amaw.:u..:a .. ncpcpllCflllll" ІІІ ршраsyJ",,'ОIIlR PUYIIOK 

DmIl11iM ICIUIClwplIIl.' .ІІІІС" з.іпlоra (ПClДlП1lOlоra!"_М:u:.,к,,о. КОА ЗКПО 23571'23, І\ІФО 821018, ОАсрасуа.'I-
OpelfДDДllllUI .ІІ'і 33110812700005 УДІ( У КоlDськlА -,. • 
вроІ.рсысс ОДІ(. км ПР"J".ЧСllllа 13OSOS~0'»J-

,{J,J1 
. ~t. .~" =!:if. -: :r;., ~ 0-

- о , 



ат".", 11 Л"i9l"'" _",,, lruc.,.mrч І "'''IfQ'n'''n pn,aclr: 
.. 14. У раі IfСІІ"СССI"" орсІlдllоІ nmml у СІрОIІІI. ІIОIІ.'Іс,,1 ШІМ ДoroIOPOM. СУМ. 38борrolll.OCn II~ 

ПOЛlmCO •• ІМ 6oproul CI1Irym.ca 3 IІlр..,.IІ"IІ" ПСІІІ, IWIllllplICO.)'moCII1I1 СУМ'l noдIII1IOlOro борІ)' () )'рЦ'ІІ81111.,,1IfI1Iaф," .. 
СIІ'lСаіп 3D tJC 1I"1"0m) ь PIDPIIICYIIIC'I 120 .~II рl'llll" 0611'110101 cmIIIlСІ' H.uIollu.,roro 611 ... УІСрIll'IІІ • .аіючоl ІІІ .ас ... 
І"""ІІІ'С"'ІІ 'IIIlCOro nlWll1Cll80ro борІ)' lбо ••• АС'" IІом (lІом 'Iкn'''') nOl1WlCIIIII. :амсаа.о 114 lOro, .118 3 8Cn"ЧIІ', 1IJQQ 

тlОК с: бlnloWОIO 3D ІСОІІІІІІІІІСІІІСІUIIIP,,"А АС'" npocrJIO'lCllI1I 'І nоro смant •• • 01"".", J' Лlllll"",' ЩІ"" .""",,,,. и.I"" ,І"",в" nqrmrр"'чq M"ml'j 
ес_ i,,'ulanIDOJO CIдIlld Ь СторІІІ І CW'oc:ropDlII'IoDM'I ПОplдlC'l у .lInlLlUCllX, ПС".'Іс.п .. JIIICO.COII '11І11І'" ДoralOpo\l. 

01'''" ... J'8"''''''''''' """1,, І"ІЮ'''.'' І m,,,,п_юст , 
1139. PCJ:IIPUIIIII ДoroIDP'I орс.lдІ' _, 3. '".uJm.8OIO Opc.WIIID8'" - СІдІ.OImJРО.IllIоОМУ ПОРІаху дonycrcacn.c. І 

1II&nyI11111X l.mlUllClllC: 
- IІСIIlIСОIІIІIІIІ ОрС'UUlРСМ IIIMor па. 20. 31 ДIU.oro Дoroaopy, 
__ раl зmll'lС""1 1ЩІ0ку діІ ДlD8OII'I". &'ІдlllІІ.&mIО 06'any мlс:то6удyllllllll, 1ІІІІ&О ОрС'UUlР 3. 'ІСА "11&: ІІІ: npllctynlrn. ІІІ 
llІlСОlІllІІlJI б'lдllелlolll .. робh; • 
_ І ра' _ІІІ'.СІІ.ІІ 1ЩІ0ку. ImllOвnclloro .IUII &'Ідll'IІІ&mI1 o6'ama MIcт06)'дyDlIlIIl (І.САСІІІ" 06 any І CICCI1IIyInaцjIO). 
11I3111'1CIIOro 'І п.8.1 IUoOro ДoroloPY. 

Дoro.'P IDIIIICIImcI рО3lрааlll'М JIII,.luJm.lolO 0PClIAQДllDIUI :І МОМI:'nY ПРlln'lІПТІІ IUmoliДl'oro C:YДOlora ріШСIІ"'. 
2. ЦсП Дoroa'p nI.IUIIl'ІІІ: ACJIЖDlllln pctcqI.uJi. 
3. ЦсП Aorallp 1І1&IІРас: 1IIIIIII0cm пl&:lll nlMIlc:D1II1I C'1'IJpollaмl' 'ІІІ noro АС,. .... lІоІ pl:a:tpDцil 'ІІІ UC:nМ:OIYnIoCl ІІІ 

npuolw.OC.II •• шо _'1ІІ111С1111 3 І xcom'l 2008 року. 
4. ОIiОI'13О1С щодо nOДllII .. шоro ДoraIOP'l " •• Р".'І)' pctcтpauflo 111 I.npm •• nOI'OIl.i J noro дepacu,IDIQ 

РСmpaцfщ ПОlClllUllQOПoса .18 ОРСlfДOДUWI. 
5. B.npm. nOD'1JII11 J nом IІcrrDJ1lan'ШIМ пос.IAчСIІІ.IІМ. nOКIIIдllcm.CllII. OPCIIДIIpIl. 
6. ІІІІІІі УМОІ.. дorolOpy ОРС'1дІ1 Jсмелlollоі AlnIlIlKII. ПОСllAчСIІОro liаllР Н.М. ПР"lmlll.. IІlJ11Iрі)'со.. GpOllpC."rD 

MlcloКOro 1I0000planlolloro окр'І'У 28.12.2007 року 3D p.N!2610 JВnllwllf011oCllIic:s JMill. 
7. ЦсП Aoroalp YJCIIIUU:IIO у 1I000'p1oOX nplIMlplIlI"" що MIIf0110 ОДІ.DICOІ'ІІОР'ІДІ''ІІІУ С'ШУ, ОДІІІІ J ІК". JlIlIXQ/UrrIoCI У 

nplllm.oro lІотарlуса GpOllPC'lIOro Mlc.tcaro IIcrnplUIo'COrv 01Cp)'l)' IiaIlP Н.М. J8 IUIPCc:oro: Кllіll:ЬКI ol5naen., M.GpOllp'I,IiyJl 
HC:lDllClКIIOcm. &ур..7. дpyn.n - _ Орс.IдодІІ..... 1pc:dn - _ ОРС'IADp8 ... enc:pn.R - І oprat.i. llO'n ПРОІіІ noro асраса.., 
pctcqIluJlO -IiРОlарcr.ком)' _1Д.aIni ACpa8ttoro 3смелыІro KIUIIIC1P)'. • 

8. Я. ПРCW:ТUІІІ'ІС ОРЕНДОДАВЦЯ. САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. пiдnШ:),'О'1ІІ цсП дorolip, 311ІМID пра 
АіІС:lllc:n. "lМlpll ІіРОВАРСькоl Мlськоl РАДИ КИlВськоl ОGЛAСТJ 3діnl:lllml IІСn дoro.ip про l.fCCClI." J\lіпlll 
дoralopy орс.lдІ' хмnl І про _1Ac:yn.ic:n. моіх :sanСІСЧCf .. щодо КOЖfсоі J У"ОI шоro доro.ору. 

9. Я. ПРCW:ТUІІІІІС ОРЕНДАРЯ. ЗАГОРУйКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИч, пUmttс:ую"" ЦСП дorolip, 311111І10 про 
АіАСІ.іc:n. ..... Ірl. ТОВАРИСТВА З ОGМЕЖЕНОІО ВІДПОВlДAJJЬНІСТ10 «Ф1ЛАЙТ rшЮС. 3дinClllm. ІІСn ADralip npo 
ІІІ"СІІІІІ ,мllІ до ДOIVDOPY 0pC'fДll :к:мnl і про _Iдc:yntіcn. моІІс 3DПСРСЧСIІ. щодо lCOЖt.оі J ума_ ІРооro дoroIOP)'. 

Pl!lflb""", СІІlDрІ" 
ОРЕНДАР: 

TOllAPllcrвo] ОSМЕЖЕІІОJО 
ВІДПОВJДAЛЬ1UСТІО ссФШАЙТ ПJl10с., 

110Ш ap.n:yn.oc:n. 0са6у rpDIIIIUIII, ні n!мllCDIIII ADrolip, ІС'ІІІІОІІІІІ'О, Іх alCllllmlim, :І 1UU 

;ii~~~ii~ &P08APCЬJ(O( мJcысо( РАДИ ICИlВськоl оsnлcn 111 ТО8АРиcrвл 3 Q5МEЖEНOЮ ПJIJOCIt. aolllO ......... Roro оо IIpqmtlffllQ мpaiJlClf'" 
УIІрІІIІIІ.ПРО I!JICIщ,JIIUII. ucn AOI'Dllp n_nrc~!A ~araI1. 

, '7 3aJICCCIPDlIIlDlpcmpi :18 ~C:'~ L 
• Cnnl)'lD lIIIInI - 'І lUlnOIWїoc:n :11 ... .,0'*11 Cl'J І 

• 3ura'QI УIСрІІІIІІ "Про IІcrnpiп". 



Договор Ng1 
Про внесеннн змін до д 

аговару оренди земельно)' дlлRнни 

вІд 18 травнн 2006 рону NS0406ЗЗ800277 
Місто БроваРl1 КIІЇВСЬКОЇ області 

вось"ого ГРУДIIJІ дві Тllсячі ВОСЬМОГО РОКУ 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka !-,іська рада Київської області, IОрІІДІІЧllа особа за 
звконодвв:mом УкраІНИ, lДеllТltФlкаЦIАltиА код за даНIІМIІ ЄДРПОУ 26376375, IОРИДIІЧllа 
IIJIpeca: КИIВСLка обл., М. БроваРІІ, вул. Гагаріll&, 15, в особі ВIІКОJlУІОIJОГО оБОВ'ЯЗКII міського 
ГОnОВIІ - секрcn:aря радll Сапожка Ігоря Васильович&, який діє ІІа підставі ст.42 3aкOllY 
yкpaillll «Про МІСЦСВС самоврядуваllНЯ в Україні», розпоряджсн"я Броварської міськоі рад" 
від 24.07.2008 року Н!!128 з OдllOГO боку, та 

ОРЕНДАР: ПР!fватне. ~ідприємство «Ветбіо», IОРИДИЧllа адреса: м.БроваРII, 
вуn. Будьонного, 14, lДе~ТИФlкацlйниА код 13635881, ( свідоцтво про реєстраціlО nnаТllика 
податку на додану варТІСТЬ, виданого БроваРСЬКОIО об»ЄД'IШIНIО держав'IОIО подаТКОВОIО 
illcneICЦiЄJO за Н!!1 3635881 від 21.02.2002року) в особі диреrrrора Радченка Віпора ІваНОВІІча, 
JUClIА діє на підставі статуту 3 другої сmОРО1lU, УКЛали цей Договір про наступне: 

Ді10ЧИ добровіnы�оo і перебувВJОЧИ при ЗДОРОВОМУ розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного закОIlОДавство, ЩО 
perymolOТЬ укладений lіИМИ правочин (зокрема, з вимогами ЩОДО недійсності правоЧІІНУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міСЬКОIО радОIО від «ЗО» вересня 2008 
року ХІ! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста БроваРIІ та керyrочись 
поnржеННЯМlf пунктів 4.5.2, 4.5.З ДОГОВОРУ оренди земельної дinянки від «18» травня 2006 
року уклали цей Договір Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди 
земельної ділянки від 18 травня 2006 року за р.N!!0406ЗЗ800277 (надапі -Договір ОРЄllдu) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

ес 2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дinRНЮI на період будівництва згідно 
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної дimпucи відділу 
земельних ресурсів в м. Броварах від 27.10.2008року Н!! 04-З/13-3/1495 cтaнOB}rrь: 

2SS 007 (дaicri П»RТдесRТ п»ять тисяч сім) гривень ОО копійок. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з дати зд~чі об:є~ в ексмуатацЬо Згі~О 
ВІПЯГУ з технічної документації про нормаПIВИУ грошову ОЦІНКУ ВЩЦUl)' зеr.fenьних ресУРСІВ в 

м. Броварах від 27.10.2008року Н!! 04-3/13-3/1496 станОВІІТЬ : 

1 275 ОЗ3 ( один мільйон двісі сімдесят п»ять ТІІСЯЧ ТP}IДЦRТЬ тр .. ) гривні ОО копіЯок». 
1.2. В підпункт 3 ПунктУ-"3 ДOГ~BOPY оре.~Ди внести зміНII, заміНИВ1Ш1 ЦllфРУ «З» на 

цифру «3.1» та викласти його в наСТУПНІЯ редакцll: 
(<31 Ц й Д' строком на 5 (ш)ять) років, терміном до 23.03.2011року. ПісJUI " е оroВlР укладено .. 
зardllЧ 'оо Договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеНШІ иого на 
новий ellНJl струоку ДІІ цьоГ? ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

строк. цьому разІ . ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
ЗВКінченИJI строку дії цього Договору письмово ПОВІДомити 
продовжити його дПо. 

ПОJIоженНJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIOТЬСJl у разі: 

• ВИКОРистанні земельної діJIJIНКИ не за цільовим призначенням; 

• ПОРушенИJI термінів сплати орендної плати; 

• .цОІІущенИJI погіршення стану земельної діJIJIНКИ». 



) .3. Пушст 3 Договору opellДIl ДО"ОВІІІІ . 
ПІІІОВІІМ Пlд"YlIКТОМ 3.2 ІІаступного змісту: 

«3.2 Строк, передбачеllllП дnя будіВlllщтва б' . 
сксплуатnціJО), встаllовлеШIП терміІІО" о скта МlстобудуваllllЯ (введеНІІЯ об'єh.'ту в 
рОд11 від 05.12.2008 року Н!!616. І до 23.03.2011роlСУ, згіДIІО ріUlСlІlІЯ Броварсы�оіi Аlіської 

1.4.ПУIІКТ 4.1 Договору opeilДlf ВlІклаСТIf в lІаступ 'п ... 
ІІІ І pcдaKUII: 

((4 І. Ореllдна плата стаllОВIІТЬ 1 О % (ДСС )' . 
зе~lenыІїї діЛВllКJі - 255 007 ГРlІвень _ і СКЛ~:~: ВІДСОТКІВ від IlормаТllВllоі грошової ouillKII 

?5 500.70 ( ДВDДцять П)ять ТИСJlЧ П)ятсот) гр 7' . == IIBellЬ О КОПlйок на рІК - ІІа період буr>i'IІІ,,,,mоа.· 
Орендна плата стаІІОВllТЬ І О СИ (дес )' " 

110"1 Дl'ЛЯIIJСИ _ 1 275 033 О. ЯТЬ ВІДСОТКІВ ВІД нормативної грошової оціНКIІ 
земель гривеllЬ - І складас: 

)27503,30 (сто д~aдЦRTЬ сім ТІ~СЯ~ п~)~~сот TplI) Грlf ВІІ і зо копіПок на рік - 1 дс",,,, 
JQ11lверджеllllЛ Аl\mу dep:JteClOll01 I\О.ше" про "Р"'Їllлmmя (І eI\Clt'l)'amalfilO заl\і""еIШ,'О 
6yдiBmIЦmBa об»СI\І17Уі 

1.5. ПУНlСТ 4.1 Договору ореНДІІ ДОПОВIIИТИ НОВІІМ підпунктом 4.1.1 наСТУПIІОГО змісту: 

«4.1.1. Розмір opeHf!Hoї плаТIІ ~біnЬШ~ється В 5 (п'ять) разів в разі перевищення строку. 
встановленого для БУДlвшщтва об єкта МІстобудування (введення об'єкту в експлуатаціIО). 
Вllзначеноro у п.3.2 ЦЬОГО Договору. 

1.6.пункт 4.1 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 4.1.2 наступного змісту: 

((4.1'.2. Сплата ореНДllОЇ плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здїйснJOЄТЬСЯ починаючи з 
MiCJIЦJI, наступного за місяцем закінчення строку, встановленого Д1IJI будівництва об'єкта 
lIlіc:roбудування (введення об'скту в експлуатаціJO), ВlІзначеного у п.3.2 цього Договору». 

1.7.пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступнin редакції: 

(4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом 30 (тридцвти) 
халендарних днів, наступних за останнім IсanендаРНIІМ днем звітного (податкового) місяця без 
ypaxyBВННJI ПДВ шляхом перерахування на розрахунковиП ра:<унок Орендодавця 

НІ! 33210812700005 УДК У :Київській області м. КIІЄВа, КОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварсы1еe ВД:К, код клаСllфікації 13050200 - оренда землі». 

1.8.пункт 4.5.2 Договору оренди Вllкnасти в наступні" редакції: 
(4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни нормативної 
грошової оцінки, піДВ.lщення цін, тарифів, зміНIІ коефіцієнтів індексації, визначеНlIХ 
законодавством. 

у випадку відмови ~ендаря зміНІІТИ орендну плату на умовах, ВJ.lзнаtlеНIІХ П.4.5 
Договору, Орендодавець має пр~о розірваТIІ цей Договір в односторонньому порядку.» 

1.9.пункт 4.5.4 Договору оренд •• ВИJcnаCnI в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у ~оки, визначеНІ цим Договором,. сума 
заборгованості вважається подаТКОВllМ боргом 1 стягується 3 нара.хуванням пеНІ, що 
!Іараховується на суму податкового боргу (3 урахування~ штрафН.IХ санкцій 3~. ЇХ H~BHo:тi) 
13 розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НаЦ10Нanьного .. банка Укра!НIІ, ДIIОЧОI на 
день виникнення такого подаТІСОВОГО боргу або на день Вого (иого частиНІ) погашеннп, 
залежно від того, яка 3 величин таких ставОК є більшою, за кожний кanендаРШIЙ день 
ПРОстрочення у його сплаті». 

1.10. ПуНJСТ 6.4. Договору оренди виклаСТIІ в наступній peдaK~iї: Оо. • 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеННІ'IЙ термін після держав~О1 реєстрацl1 цього Договору 
talабо б Договорів про внесення ЗМІН та доповнень до Договору 
Tn УДЬ-ЯІС~{Х до~аткови~ угод, .. ПnПЯТ"nRnї' r.п~,mи "Я мїr.ПРМ "НЯ"nПЖР""" 
.IIIn НИПИТIf RlnnnRlnllV "nппn nпгяНV ПРП')lrnАНnl 



1 11. Пункт 9 Договору opeJIДl1 дОПОВl1 . 
• IInlllOBllM ПlдПУIІІСТОМ 9.4.6 lІаСТУПIІОГО змісту: 

сс9.4.6. в п'ЯТllдешшn терм іІІ після держаВllОЇ е '. 
оТКОВllХ угод Договорів про ВІІ Р tcтpaUl1 цього Договору та/або БУДЬ-ЯIСІIХ 

110Д • • есеllllЯ зміll та ДО Д • повідну КОПІІО органу держаВІІО" • ПОDІІСІІL до ОГОВОРУ ТОЩО IlодаТIІ 
В!11 І подаТКОВОI службll за місцсм ЗllвходжеllllЯ земenLIІО'ї 
ДIЛJlIIКII)). 

1.12. ПУНКТ 12.3 Договору opellA 
11 ДОПОВІІІІТІІ ІІОВИМ піДПУІІКТОМ 12.3.4. 11 аступ 110 го 

ЗМіСТУ: 

12 3 4. iHiuiaTllBOIO OAllicї із СторіІІ в од 
ес ., д II0СТОРОЩIІ.ому ПОРЯДІСУ У ВllПВдках псредба'lеllllХ 
законОМ та UIIM ОГОВОРОl\Ш. • 

1. І 4. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ ВІlкласти в такin редакції: 

сс 12.4.Розірвання Договору ореllдll землі 10 IІІщіаТJIВОIО Орендодавця в 
011110CTOPOIIIILOMY ПОРЯДІСУ допускається в наСТУПШIХ DllnaдlCax: 

-lІеВIIJСОllаIIJlЯ OpellAapeM вимог п.4. п. 6.3. та П.9.4 11І.0ГО Договору; 

- В разі закінчеllНЯ строку дії дозволу 110 будівшщтво об'єкту містобудуваНIІЯ, якщо 
Орендар за цеП час не ПРІІСТУПИТЬ до ВllКОllаllНЯ будівслыІІхx робіт; 

- в разі закінчеlJlJЯ строку. встаlJовленого дnя будіВНJщтва об'єкта містобудування 
(введення об'скту в експлуатаціlO). ВИЗlJаченого у П.3.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає держаВlJій реестрації. 

з,цеіі Договір lJабllрас Чlшності після підписання сторонами та його державної 
реєстрації та застосовусться до правовіДIІОСШI що ВШІІІКЛІІ З 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'ЯЗОІС щодо поданНЯ цього Договору на державну peEcтpauilO та витраТІІ. 
пов'J1зані з його державноlO реєстрацісlО, покладаlOТЬСЯ на Орендодавця. 

5.Інwi умови договору ореllДИ земельної діЛJ1НКИ від 03 травНЯ 2006 року за 
,Н!! 040633800243 зanИШaJОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що MalOTb однакову IОРИДIIЧНУ силу. 
один з ЯКlіХ знахОДИТЬСЯ в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі. ЯКIIП провів 
Аоro державну реєстраціlO - КlІївськііі регіОllальнііі філії Державного підприємства "Центру 
державного земenЬJJОГО кадастру при Державному комітеті України по земеЛЬНIІМ ресурсам" 

РеквіЗllТl1 сторі .. 

Орсндодавсць OpCllДap 

І Броварська міська рада Київської області ПП (с8етбіо)) 

ідеlJтифікаці .й код 26З~6~1~ .... ідентифікаційниі lСОД 31785820 

I(ИївськаОБЛ .. ': . ов~р·И. ~~п.'Га~аРіна, 15 ~...:БРО~ вул.Будьонного,14, 
. АТ"' "0' ~ (J ,..JИ~~ 

D особі Сапо); . ~ г J1 Ba.t/.~ іі~Ціl~h ~'~.~~ C1~~:'~Ka Ві 
• , ..... (І. 'І ~ ;'r ,,+/ " ... ~.. / 

.t::t~/I J :::"'~! І' -о _ ~) : 
----.::.,....!r~~'W-.... /~~,..f.L---, А .' 'G ' 

." :::.. f ~f '1~:~Ti'O~ СІ' І .' 
.. t' • о' • с=- ~ 1.' .1),:6 ;.: t 
. .... ~ \ \S.'\."~~~: \\ • ~ , ; .... ~ " \ .. ,...,. q; , 

.\~~>.~ ... о' 

~_=_~~ n ~ BaClopa Олександр Васильович 



Договір ХаІ 
"ро lI11ecellllR ЗІІІІІІ ,)0 ,) -

ІІі,) 14 OlOIlOPY оре",),! :JєJllелыlrr ,)IлRІІIl" 
~/tOIl""'R 2005 рону .NiJ040533B00119 
МІСТО Бровари Київської області 

09 rрУД1IJ1 дві ТlIСВ'lі ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська Paд!l КIІЇВСЬКоЇ області IOPIIAII'JHa 
особа зв звконодавством України, іДСIlТИфікаціfillИfi код за Д8JIИltl~ ЄДРПОУ 
26З76З75, IОРJfДИЧН~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагоріна, 15, в особі 
ВJfКОНУЮЧО~ обов язк~ MICЬKO~O ГO~OBII - секрстаря роди Сапожка Ігор. 
ВаСIIJlЬОВIIIВ, яхиfi ДІЄ .. 1.lа ПІдстаВІ СТ.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в УкраlllШ, РОЗПОРJ1ДЖеIlНЯ Броварської міської РОДІ! від 
24.07.2008 року Н2128 «Про ВIiКОШUШя обов'язкі!1 міського головИ)), з одного 
боку,та 

ОРЕНДАР: ПП Бічевой Ігор Іванович, lоридична адреса: м.Бровари, 
вул.Возз'єднання,9 кв.201, ідентифікаційний код 2538508036, далі -"ОРЕНДАР", 
:І другої сторо,,", yкJIanи цей Договір про наступне: 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміJОЧИ значення своїх дій, попереДIJЬО ОЗН8ЙО"JЛені з ПРИПllСами UllBinЬHoro 
законодавств&, що реГУЛlОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВІlltlОгами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «ЗО» вересня 2008 року N288З-46-05 нормативної грошової 
оціНІСИ земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 28.08.2008 року Н!834-42-05 та керуючись положеllНJIМИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.4 та 9.1.3 Договору оренди зеМСЛЬflОЇ дiJIJIНКН від 14 жовтня 
2005 року уклали цей Договір Н! 1 (ІІадалі - Диговір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 14 жовтня 21)05 року за .Н2040533800179 
(надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні Зltlіни: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди ВИКJIасти в наступній редаІСЦії: 

«2.З. Нормативна грошова оцінка земельної діляНIОІ згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 20.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/1305 
становить: . 
_ 36 551 (1ридцRТЬ шість тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) гривня ОО КОПІЙок. 

1.2.Пункт З.l Договору оренди ВИКJIаCnI в наступнііі редакції: 
«З.l. Цей Договір yкnaдiHo строком на 1 (один) рік, терміном до 28.08.2009 року. 
Після закінченНJI строку ~~i цього Договору ОРЕНДАР має перев~~ пр~о 
поновпенНJI ЙОГО на новиА строк. у цьому разі OPEI!!tAP повинен не ПlЗНlше HDK 

ЗО . О закінчеШIJI строку ДІІ цього Договору письмово 
зв календарних ДНІВ Д w • 

повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТlf ІІОГО ДlІО. 
Положенни цього Договору про переВnХ:іJС право ОРЕНДАРЯ не 

застосовуІОТЬСЯ у разі: • ...IІвчеНu ....... • .. • "rruки не за ЦІЛЬОВИМ npJu ПIU'О&, - використаННІ земелЬНОІ ДІJUШ .. • 
- пор,vmення термінів сплати ореНДНОI плати, 

J'" оо ЇЛJIН1СІI)\ 
допущення погjршенНJI стану земельНОI Д .. 

1.3.Пункт 4.1 Договору оренди ВІtкJlасти в Іt~cryпній редакції: 



«4.1. ОРСШдllа плата cтa110B11ТЬ 10% ( '. 
оціllКlI земenы�оіi дiтrllКlI _ 36 55 І ОО дeCJIТЬ) ~IДCO".:~:,~ від НОРМВТlIВIIОЇ грошової 
- 3655,10 (Три Тllсячі шістсот П''';'де rplIB,eIIL І cкnaд:u:: 

сп п ять) rpIIBC"L 1 ОкопіАок ІІВ рік. 
1.4.Пункr 4.4 Договору ор 

еllдИ викпВCnI у ІІаСТУПІІіА редвкції' 
«4.4. OpellДlla мата ВНОСИться івш . 
(ТРllДцml) квnеllДOРШIХ ДІІів, ІІа р IIInclM11 чаcrк~IИ щомісячно протя~м 30 
(податковоro) місаця без урахуваи ~дв за OCТQJIIIIM кanеllДВрllИt.I ДlICltI ЗВIТlIОro 
рахунок Орендодавця Н! 3321781 ~;O 1ПJUIX0м пс~~рахrвDНJIR ІІа. розрахУНКОВІІЙ 
ЗЮ1023571923 МФО 821018 0005 УДК У ІСШDСЬК1А облаcn м. Києво, код 
13050500 - opeH~ землі)). ' одержува'l - БроваРСLке ВДК, код кnаСllфікації 

1.5 •. Пункr 4.~.~ Договору оренди викпВCnI в JlаступніА редакції: 
«4.5.2. ЗМІНІ! РОЗМІРІВ земельного ПОlУвтку та оо • 

оо оо. ~ c-rавок ореllДНОI мати, ЗМІШІ 
~ормаТИ~!IОІ грошово І ОЦІНКИ, підвищеНІ ІЯ цін, тарифів, зміflИ коефіціЄllТЇВ 
ІllДексацll, визначених законодавством. 

У випадку відмови Орендаря зміllИТIІ орендну плату ІІа умовах, 
визначених 0.4.5 Договору, ОРСllдодавець має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку». 

1.6. Лункr 4.5.4 Договору оренди викnасти в ІІаступній редакції: 
«4.5.4. У разі невн~сення орендної плаТJI у СТРОЮІ, визна'lеllі цим Договором, 
cyм~ заборгованОСТІ вважасться податковим боргом і стягуєтьCR з Hapa."<YВIUIНnI 
ПСНІ, !до н~раховусться. н? суму податкового .боргу (З урахУВВН11D1 штрафних 
С8ІIКЦІЙ за ІХ новносТІ) ІЗ розрахунку 120 ВІдсотків річних облікової ставКІI 
Націонanьного банка України, діючої на день ВИJIИlOlення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) погawенНR, зnлежно від того, яка з велИЧІІІІ 
таких ставОК є біnьшою, за кожний кanендаРНllЙ день прострочення у йоro 
сплаті». 

1.7. Лункr 6 дОГОВОРУ ореllДИ викnаСТIі в наСТУПllій редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаНІІЯ в п'япщеllНИЙ терміІІ пісJIЯ державної реєстрації 
цього Договору тв/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення зміll 
'n1 доповнень до Договору тощо надати відповіДІІ)' копію органу державної 
податкової cnyжби за місцем знаходження земеnЬflОЇ дїJlЯнки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВflllПI HOBllr.1 підпунктом 9.4.5 
наступного змісту: 

«9.4.5. в п'ятиденний термін піcnя державної реєстрації цього Договору тв/або 
будь-яких додаткових .r-oд, ДoroBo~iB про BHecCl1НR ~~liH та ДO~OBHeнь до 
Договору тощо надати ВІДповідну КОПІЮ органу дерхсавНОІ подаТКОВО1 служби за 
місцем знаходжеННJI земCJlЬНОЇ ділянки». 

1.9. Пункт 12.3 Договору. оренди ДОП.О~I1~IТlf ИОВ.DІ піДПУНlcrоr.1 12.3.4. 
наступного змісту: «12.3.4. ініЦІатив01О ОДНІЄІ 1:1 СторІН В односторонньому 
порядку у випадках, передбачеl1ИХ законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди ВИКJJ~сти D !1~~іЙ редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди зсr.ШІ .за lН1ЦJаТИВОIО Орендодавця в 
oДНOCТOpOНJIЬOMY порядку допускається У разІ НСВІІ1СОНВННЯ Орендарем вимог 
ПУНкту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір оіДJIЯгає державній реєстрації. 



3. Цеli Договір Jlабllрає ЧllНIІОсті nicmr niдmІСIJIІIJI СТОРОНВІІІ та його 
державноі реєстраціі та застосовуєтьск до правовіДНОСlІІ1 шо ВIІІШКJlII З 01.10.2008 
~ 

4. Обов'JlЗОК щодо ПОдВJІІІК цього Договору на державну реєстраціlО та 
ВlrrpаПf, пов'JI3вні з його деРЖавноrо ресстраціЄIО, ПОКnОДВІОТЬСН 110 OpellдoДOBЦR. 

s. Івші yr.IОDИ договору оренди земелLНОЇ дімнки від 14 ЖОВПIR 2005 року зо 
Не040533800179 ЗВЛиwаlОТLСR без зміJІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРС'КА МІС'КА РАДА 
КІІІВС'КО/ОІШАСТІ 
ІОридична адреса: 
м. Бров и, вуn.Гагаріна, 15 

пожка Ігорв ВаСllЛЬОВllЧ 

І.В.СаllОЖКО 

ОРЕНдАР 

ПРllllа",,,,,,; ІІ;dllРІІЄlfllЩЬ 
БІЧЄІІОІ; Ігор IlIa"OIlIl" 

ІОридична адреС0 : 
вул. Возз'ЄДНВННR,9 кв.201 
м. Бровари 
.обn' Київська 

о' 
'о· , ......... - ./ 

мп 
( npIIIIUlllOCТЇ псчm) 



'" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська I\lіська рада, в особі 

ВИКОНYlочого обов'язки міського голови - сеlсретаря міської ради СаПО>ІСка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 .N'!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРllватний підприємець Бічевой Ігор ІваllОВllЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllЙ піДПРllємець 

Бічевой Ігор ІваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0062га по 

ВУЛ.Кllрпоноса,3 ДЛЯ розширеНllЯ та реконструкції кафе-бару «Kapan) 

в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 28.08.2008 року за 

N!!834-42-0S, від 30.09.2008 року N!!883-46-0S та від 16.10.2008 року 

N!!898-47-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном 

до 28.08.2009 року. 

Цей Arr складено у трьох приміРНИІСах і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: прИЙНЯВ: 

ПРІІваn,,,"'; nidnpIIEAIel(b 
Бі'lево'; Ігор ІваНОВІІЧ 
Юридична адреса: 

м. Бровари 

вул.Возз'єднання,9 кв.201 

~/ U.Біче80il/ 



Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельної' ділянии 

вІд .13 березня 2007 рону НВ040733ВОО029 
Місто БроваРIІ КIІЇВСI.кої об1ll1сті 

1 О ГРУДНЯ дві Тlfсячі восьмпго року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рад К·· .. б . б .. . в IIIRCI.I'nl о 110СТІ. IОРIIДIІLlIІП осп а 'Ш 
Зl1конодав~!вом УI'раIJШ. IдеНТlfфікаційний код за даНllltlll ЄДРПОУ 26376375. IОрIIДII'ІIІП 
адреса' І<ювськв обл. М. БроваРIf вул r . 15' . , , •. агарша. ,в осоБІ виконуючого обов'Я'JКlI МІСЬКОГО 
rono~," - секрс:аря ради СВПОiJ(ка Ігоря ВаСИЛЬОВlfча. який діє ІІа підставі ст.42 ЗаlСОIlУ 
УкраlllИ «Про МІсцеве самоврядування вУкраїІІі». 3 одll;С;· сm(}РОІІll. та 

ОРЕ"!ДАР: Релігійна громада Римсько-l(аТОЛlщька Церква «Пресвятої ДіОIl Марії 
НеустаННОl Допомогю>, юридична адреса: м.Бровври, вул.І<ороленка.68 ко.214. 
ідеJml~ікаці~JІИЙ I~OД .23241545, в особі Г?ЛОВJІ громади Новак Броніслави ВОЛОДIІ~lІІріОJlИ. 
який ДІС на шдстаВI СВІДОЦТВО про ресстраЦIЮ статуту релігійної громадlf Вllданого кlIївсысюю 
обпаСНОIО Державною адміністрацією за Н2435/1100 від 3 серпня 1999 року. нanа..,і -
"ОРЕНДАР", 3 дpy~o;· сmОРОllll. уклали цей Договір про наступне: 

ДіЮЧIІ добровільно і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті. розуміЮЧJl 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регулюють укладеннй ІШМН праВОЧИIІ (зокрема, з вимогами щодо недійсності ПРВПОЧШIУ). 
відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО MiCLKOIO радОIО від «30». вереСІІЯ 2008 
року Н! 883-46-05 нормаТIІВНОЇ грошової оцінки земе1lЬ міста Бровари та кеРУIОЧИСЬ 
ПОПО)Jсеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земельної ділянки від « 13» березня 
2007 року уклали цей Договір Н! 1 (ІІадал; - Договір) про внесення змін до Договору оренди 
земельної діляНКll від 13.03.2007 року за р.Н! 040733800029 (надалі - ДО?Оllір opellr)lI) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договор~.оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова ~цiHKa земельної діnЯНК~1 на період б.?'Д~вництпа. ЗГ~ДІІО внтягу з 
технічної докумеlітаціі про нdрмативну грошову ОЦІНКУ земелЬНОl ДІЛЯНКИ ВІДДІЛУ земельtшх 

ресурсів в м.Броварв.х від 17,11.2008року Н!!04-3/13 - 3/1882 cтallOBIJТb 504080 (п'ятсот чотири 
ТJісячі вісімдесят) гривень ОО копіЙОIС. . . . 

Нормативна грошова оцінка земеЛЬ110Ї дїnЯIl1G1 з дати здаl.l! об'єкта в екс.~л~атаЦIІО ~п~но 
ВI1ТЯгу . оо ЦІ "І' про нормативНУ грошову ОЦІнку земелЬНОI ДIЛЯНКlІ ВІДДІЛу 

з теХНlЧНОI ДOlсумента 
З •• 'len • Б стаНОВІІТЬ від 17 11 2008року Н!!04-3/13 - 3/1883 становнть .... ьких реСУРСІВ в М. роварах . . оо . іі . 
70S 712 (сімсот п'ять ТИСЯЧ сімсот дванадцять) ГР11вень кош IОК». 



1.2. В піДnУIІКТ 3 ПУIIJСТУ 3 Догов 
UIIФРУ сс3.1)) та BIIКnOCТII D IІ0СТУпніП peдo::k: ореllдll BlleCТII зміllll, заміШIОШIІ ЦIII~PY с(3)) 110 

сс3.1. ЦеП Договір YКnDДcflO СТРОІСОМ 110 2 ( 
,DкіllЧСllІІЯ СТРОКУ дії цього ДОГОВОРУ ОРЕНдДВО) рОКІІ, TepMillOM до І6.ІО.20ІО року. Після 
1І0811П строк. у ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР АР мас псрсваЖIІС ПРОПО ПОIIОПЛСIIIIЯ Пого 110 

ПОПlшеll І " . 
'Dкіll'IСIIIIЯ СТРОІСУ дії цього Договору lе Пl3111ШС lІІіІС 30 30 калСllдар"шс Дllіп ДО 
продотКllТlI Пого діlО. ПІІСЬМОВО попіДОМ11Т11 ОРЕНДОДАВЦЯ про 1І0мір 

ПоnожеllllЯ цього Договору про Пе СВ . 
• оо • Р а/lЩС прапо ОРЕІІДАРЯ ІІС 1aCТOCOnYIOTLCJI у разі: 

- DllКОрllСТПllІІ1 земслы�оI� ДІЛЯІІКІІ Ilе 3В 11іЛhОВІІМ ПР"'JllаЧСIІІIЯМ' 

_ поруwеlШЯ TepMilliB сплаТIІ ОрСIlДIІОЇ ПJlаТJ.I; • 

- допущеllllЯ погіршення стану земельної ділянКІ!)). 

1.3.Пуюст 3 Договору ореНДІІ ДОПОВI1ИТИ JlОВIIМ п'IДПУIIКТО" 3' . .. І ._ lIaCТYnlloro 'J~IICТY: 

сс3 2 Строк передбачеШIП дЛЯ БУДI'ВIII б' . '.' . щтва о скта МlстоБУДУВDlIІІЯ (ввеДСШIЯ об'скту в 
експnуаТПЦ1l0) встаllовлениfl TepMi"O~1 дО І6 ІО '010 " • 'оо. оо .. '.- року. 1ГІДІІО рlІІlСllІІЯ ВІІІСОШ1ВЧОГО 
KO~llтeтy БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4.Пункт 4.1 Договору оренди Вllкласти в наступній редаКllіі: 

сс4.1. Орендна плата. CTallOBIITL З (три) % від lІормаТIІВНОЇ грошової оціllки1емелы1її діляНlШ 
- 504080 гривеllЬ - І складас 15 122.40 (п'ятнадЦЯТЬ ТllСJtч СТО двадцять дві) ГРlІвні 40 копіПо\\ 
на рік - на період будіВНlІцтва; 

Орендна плата стаНОВИТЬ З (три) % від нормативної грошової оцінки земельної діЛЯllКl1 -
705 712 ГРІlвень - і складає 21 171,36 (двадцять одна Тllсяча сто сімдесят одна) ГРИВІІЯ 36 
KooїnOK на рік - '3 дати затвердження Акту державної Ісомісії про прийняття в експлуатаціlО 
закінченого будівництва об'єкту». 

1.5.Пункт 4.1 Договору opellДli ДОПОВІІІІТИ новим піДПУІІКТОМ 4.1.1 наступного зміст)': 

ес 4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищення C·rpOKY. 
встановленого для будіВНllцтва об'єкта містобудування (введення об'ЄI\,У в експлуатаціl0). 

визначеного у п.3.2 цього Договору. 

l.б.Пункт 4.1 ДОГОВОРf оренди доповнити новим піДПУНІСТОМ 4.1.2 наступного 1місту: 

«4.1.2. Сплата орендної плат.! у розмірі. передбаченому п.4.1.1 здїnСН10ЄТЬСП ПОЧllllаIО'lИ з 
місяци, наступного за міся~м закінчення строку, встановленого ДЛЯ будіВН1ЩТRа об'єкта 
міСТОбудуваllНЯ (введеНIІЯ об'є,!{.Ту в експлуатацію), Dllзначеtlого у П.3.2 цього Договору). 

1.7.Пункт 4.3 Договору оренди ВИJслаСТI1 у наступиШ редакції: 
«4.3. ОреНДІІа плата ВНОСІІТЬСЯ ріВН1ІМИ частками щоміС~ЧНО протягом 30 (тридwmJ) 
kaЛендаРНlіХ днів наступних за останнім календарним днем ЗВІТНОГО (податкового) МІСЯЦЯ без 
УРахування пдВ шляхом перерахування на розрахУНКОВІІЙ рахунок Орендодавця Н!! 
33210812700005 YдJ< Київській облас:гі м. Києво. код ЗКПО 23~7192З. МФО 821018. 
одержувач _ БроваРСЬJС; ВДК, код Ісласифікації 13050200 - оренда зеМЛ1». 
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1.8.Пушст 4.5.2 Договору ОРСІІДІ' Вllкла .'оо 
4 S 2 зміш. розмірів 3CMCnLIIOro п CТII в IlаСТУПIllП рсдаКЦIІ: 

ес • • • одатку та СТОвок оо • оо 
ШОВОЇ оціllКIІ. піДВIIЩСIII.Я ціl " • • ОРСllдllОI ПЛОТІІ. З:o.lIIIІІ IlормаТllВIІОI 

~:Оllодавством. І. таРllчJIЬ. ]1\111111 косфіціЄlІтів іllДСlссації. DII']Шl'IСIIШС 
у ВlfПадку віДМОВIІ Ореllдаря ']:o.IillllTlf 

Д говору, ОРСllдодавець мас прапо о' орСllдllr плату ІІа умовах. ПIl']IIО'IСIІІIХ п.4.5 
о , Р ]ІРВОТІІ цсіі ДОГОВІР В OAIIOCTOPOllllbOMY ПОРЯДКУ.» 

1.9.Пушст 4.5.4 Договору ореllДIІ 811клаСТІІ В ІІа 'п ... 
4 S 4 У разі ІІСВІІСССІІІІJI ОРСllдllОЇ ступш І рсnаICltIl:. 

(( • • '. плаТIІ у СТРОЮІ. 811']lІа'IСIІІ 1111М Договором сума 
борговаllОСТI вважаСТI.ся ПОДП"КОПII~1 б . • . ЗО І' оргом І СТЯГУСТhСЯ ") lІараХVППШIЯМ псш. ЩО 
ороховусться ІІа суму податкового боргу ( • . оо • 

11 " • '] урахуваllllЯМ штрафllИХ саflКl11іі 10 ІХ ШІЯВІІОСТІ) 
із розрахушсу 120 ВІДСОТІСІВ рlЧІІІІХ оБJJіlСОПОЇ стаВКIІ 1-lаl1іОllnЛa.tIОГО баllка YI(paїIIII. діlO'IОЇ 110 

день ВIiНIІ!СНСШIЯ такого податкового боргу або 110 деllЬ ііого (ііого 'lаСТllllі) погаШСШIЯ. 
звnеХСllО ВІД того, Яlса з ?СЛІІЧИІІ таКІІХ ставок С більшоlO. за КОiJ(Шlіі кnлеllдаРЮlіі Aellb 
ПРОСТРОЧСII1ІЯ у Пого сплатш. 

1.10. Пункт 6.4. Договору ореllдll 811клаСТІІ 8 ІІаступнііі рсдакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаниіі В п'ЯТllдеllНИЙ терміІІ після деРЖПВIІОЇ peecтpauiї НІ.ОГО ДОІ'ОПОРУ 
тоІабо будь-икш( додаТIСОВIІХ угод, Договорів про ВllеССlІlІЯ ']міll та ДОПО8НСJlh до ДОГОВОРУ 
тощо HaдaТli відповідну IсопіІО органу державної подаТIСОВОЇ служби ]а місцсм ]1ІD.~оджеШIЯ 
земельної діляНlСИ». ' 

1.11.Пункт 9 Договору орендн ДОПОПIIllТIІIІОВJ.lМ піДПУІІКТОМ 9.4.6 наступного 1місту: 

((9.4.6. в п'ятидеНlIІІП термін після державної реестрації цього Договору та/uбо БУДh-ЯКIІХ 
ДОДВТlСОВИХ угод, Договорів про Вllесення ]мін та доповнень до Договору тощо надаТIІ 
відповідну копі1О органу державної податкової служби за місцем ']НD.'(оджеflНЯ земельної 

ділянки». 

1.12. Пунtст 12.3 Договору ореНДІ І ДОПОВНJlТlI JlОВИМ підпунктом 12.3.4. наступного 
Зfolісту: 

((12.3.4. іtlіціативо1О однісї із СторіJl В ОДJlОСТОРОННЬОМУ порядку У випадках. передбачеJlИХ 
законом та ЦІІМ Договором». 

1.13. Пункт 12.4 Договору оренди викnаСТIІ в наступнііі редакції: 

«12.4.Розірвання Договору аренди землі за ініціаТIІВОIO ОрендодаВl1Я в ОДНОСТОРОННЬОМУ 
порядку допускається в lІаступнш, випадках: , ... 

_ неВИІ(онання Орендарем ВІІМОГ п.4, 6.3 та п.9.4 даного Договору; 
•• стро ІСУ дії дозволу на будіВНJlЦТВО об'єкту міс·гоБУДУВВНIІЯ. якщо - в разІ заl(lІІчення • 

Орендар за цей час не ПРИСТУПИТЬ дО ВIІКОJlаllНЯ будівеЛЬtIIlХ роБІТ; 
• • стаНОDленого для будіВНIІЦТВD об'скта містобудуваНIІЯ 

- в разІ заl(lІІчення строку, В 
(введення об'ЄIСТУ в еl(сплуатаціlO), ВJ-I1наченого У п.3.2 ЦЬОГО Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 



Пого ДCPiКDBllOi 

4.0БОВ'ЯЗ0К щодо подаllllЯ цього Доl'OВОРУ ІІа деРil,аВIlУ peccтpauilO та ВllтраТIІ. 
пов'ЯЗlUlі 3 nого деріКовrrОIО реєстраціс.о, покладаlОТLСЯ 110 ОРСllдодаВЦJl. 

5.J'lші УМОВІ! договору ОРСlJдJl зеAlслы�оїї діЛЯIІІШ від 06.05.2006 року зп 
рЯ! 040633800252 ЗОЛJlша.оТLСЯ без змі". 

6. ЦеП Договір укладено у трьох ПРJlміРШ'ках. що t.ralOTb олнакову IОРJlдll'ШУ СІІЛУ. 
ДJШ З Я"ІІХ 3Ji(L~ОДlIТLСЯ В Ореllдодавця, друг"П - в Ореllдаря. трстіП _ в оргаllі, ЯКlIП провів 

::.." державну ресстраці.о - К"івськіП рсгіО'lВJ!ь"іП філі! Державного nїдnp"ємc:тna "1.\е",:!,У 
дерЖDВJfОГО земелыІгоo кадастру ПР' І Державному комітеті У"раїШI по земельн"м реСУ(1сам 

РСI(llіЗIIТII сторі .. 

ОрСllдодавсць 

Броварська міська рада КIІЇВСЬкої області 

ідентифікаційний КОД 26376375 

КriїacЬKa обл., М. БроваРJl, оул. Гагаріll8, 15 

в особі Сапожка 

Ігоря Васильовича 

Ореllдар 

РелігіАllа громада РІІМСЬКО
l<аТОЛlщька Церква «Пресвятої Дів!\ 
Марії НеустаІIНОЇ ДnПОМОГІЇ» 

ідентифікаціпн .. А код 23241545 

м.Бровари, вул.Короленка.68 "в.214 

в особі Новак 

БроніслаВl1 ВОЛОДIІМllрівни 

оо .----::? 

--w~ 

• • філіТ ДержаВflОГО піДnPJlсмства "Центру держаВIlОГ~ 

~~~~::~ у КlІївськіn репонaJtьшn pecypcat.l"{Jj0~u ~..Y.JJC2iК'giК11BtIOt.ly реЄстрІ ВОНО • • YKpBilfl' ПО ]еА.елЬНІІМ ~~,.л~ ~ 
!JIIНttЯlflllnЧсР. .. 'tJ " ~,,=' 

Jt Державному KOM~'T~J 2D!!LP. зп .NIUa;,a:yцrc...~~~..::;..;;;....;;.....zo ..... 
C\~ &- _ ea/f? 



Договір Ne2 
Про внесення змін до д 

огО80РУ оренди земельної ділянки 

вІд 08 ~ютого 2006 року NS0406ЗЗ800049 
МІСТО БроваРIІ КIІЇВСЬКОЇ області 

21 Лllстопода дві тисячі ВОСЬМОГо року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pooapCЬ.Ka міська рада КІІЇВСЬКОЇ області. IОРlfДllЧIІО особо за 
зоконодав~~вом Уlсраши, IДСJlтшlш,аЦЇnНIІЙ код за даними ЄДРПОУ 26376375. IОРIIДIІЧIІО 
адреС0: I(швсы�аa обл., м. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'аЗКJI місы�оro 
ТОЛОВІІ - секре~аРJl ради Сапожка Ігоря ВаСИЛЬОВllча, який діс на підставі ст.42 30l(ОllУ 
україНIі «Про МІсцеве самоврядуваШlа в Україllі». з ОДІІОГО боку. та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповіДВnLllіCТJО «Брігус)). IОРllдИ'lJlU адреса: 
М. IU~їв, вул. ~~ршanа )~!KOBa, 26-А: ідентшрікаціПниП код 18017633 в особі ДІІ ректора 
МОТВlfiЧJlК IОЛl1 МиколаlВНИ, яка ДІС на ПІдставі статуту. заресстрованого дсржаВlІІlМ 
реєстратором від 01.08.2007 року за Н!!1 066 105 0001 000447 від 26.04.2005року. далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 друго;· сmОРОllll, уклалll цеП Договір про наступне: 

ДіlОЧIі добровільно і перебуваІОЧIi при здоровому розумі та ясніЯ пам·аті, розуміlОЧИ 
значення своїх дій, попередньо ОЗllаПомлені з прпписами цивільного законодавства, що 
регуmОIОТЬ укладений ними праВОЧIІН (зокрема. з вимогами щодо недійсності праВОЧIІНУ). до 
зотвердженої рішенням Броварською міською радою від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
uормапtвної грошової оцінки земелL міста Бровар .... рішення Броварської міської радll від 
16.10.2008року N!!898-47-05, рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-
OS та кеРYlОЧ11СЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.4 Договору оренди земельної ділянки 
від 08 тотого 2006 року уклали цей Договір N!! 1 (ІІадCVlі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 08 лютого 2006 року за N!! 040633800049 (надалі -
Договір оренди) про таке: 

І .Внести до Договору ореIlДИ ІІаступні змінп: 

1.1. Пункт 2.З Договору ореНДI·1 викласти в наступнШ редакції: 

(Й.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земелыlхх 
ресурсів у місті Бровари від 29.10.2008року N!! 04-3/13-3/1605 становить: 

- SS 775 (п»ятдесят п»ять ПIСЯЧ сімсот сімдесят п»ять гривень оо копіЯок. 

1.2.ПуНl(Т З.l Договору ьреНдl1 викласти в наступній редакції: 

«3.1. Цеіі Договір УlсладеllО строком на 5 (ш)ять) років, терміном до 26.07.2012 POKY~ Після 
закінчення СТРОІСУ дії цього Договору ОРЕНДАР має п~реВ8)~е право поновлення HO~O на 
НОВІІА СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пі~Нlше НІЖ за зо календарних ДНІв ":0 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМ}ІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
ПРОДОВ)КИТJІ ЙОГО діІО. 

П Д О переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТЬСЯ у разі: оло>Кення цього оговору пр 

- використанні земельної ділянки не за цільовим ПРlfзначенням; 

- ПОРушення термінів сплати орендної плати; 

• ДОПущення погіршення стану зеt.fельної ділянки». 



-.,,(,-

I.З.Пушст 4.1 ДоroВОРу opellДll ВШcnвCТJ . 
І В IIВСТУПlllіі редакції: 

«4.1. OPCllllllB плата CТВIIOBIIТЬ 7 % (сім) від • • 
ДЇJIJlIIКII- 55 775 ГРIIВСIІЬ - і СМадвє: COТJcIB ВІД IIОРМВ11IВllоі грошової оціllКIІ :!CMCnLlloi 

3 904,25 (ТРIl 11lсячі дев»ятсот ЧОТlIРII) ГPIIB . '5' . 
ІІІ - КОПlііок 110 рІК. 

1.4.ПУIІКТ 4.З ДоroВОРу opellllll ВШCnВCТlI У Ilасту'й '" 
ПІІІ І pellBKUII: 

((4.3. OpelJlllJa плата ВlfОСllТLСЯ ріВШIt.ш частк . 
J(IUIСllдорШIХ днів, JJВС1УПШIХ за ОСТВНllім at.111 ЩОМІСЯЧІІО ПРОТЯГОМ 30 (ТPIIДЦHTII) 

lІХуваJJlIJI ПДВ шляхом перс а.'ІС u~::еllдаРШI'" Дllем ЗВ~nIОГО (полаткового) місяця бе:! 
~ 33'108]2700005 УДК У КlІїПСЬКі~ ~ ~ ІІа P01pa.'lCYIIKOBllii ра.\:УIІОIС ОРСIІДОдаоц,. 
J1:: - ЛВСТІ М. Кисв", КОД ЗКПО '35719'3 МФО 821018 
одсрХСУВВ'1 - Броварсы�сc ВДІ<. КОД IСЛВСllфікації 13050'00 - . -. . .. - ОРСllда 1СМЛI». 

].5.ПУI1КТ 4.5.2 Договору ОРСIlДIІ ВІІКЛUСТІІ D Ilасту'l1 .... . . . птl" рсдаКЦIІ 
«4 5 2. ЗМІНІІ рОЗМІрІВ земельного ПОДВТКУ тв .. . . • , оо.. . ставок ореllДllОI плаТIІ. зt.IІШІ lІормаТIІВIІОЇ 
ІРОШОВОІ ОЦIJiI(II, ПlДПllщеШIЯ ЦІІІ, ТВРllфів, зміllИ косфіціСlІтів іllдексвції, ВІІ:!ІІ В'lеll Ш( 
закоНОДВВСТВОМ. 

у ВJШОДКУ віДМОВJI Орендар.я зміНІІТИ орендну плату ІІа умовах, DJlзна'IСIШХ п.4.5 Догопору. 
Орендодавець мвс право рОЗlрDати цеП Договір в односторонньому порядку.» 

1.6.Пуню: 4.5.4 Договору ореНДJI .. вюслаСnl D наступній редакції: . 
«4.5.4. У раз.1 невнесення ореllДНОI плаnl УСТРОКІІ, визначеІІі цим Договором. сумп 
заборгованОСТІ вважасться подаТКОВIІМ боргом і стягусться :І нара.,<уваIIllЯМ пеllі. ЩО 
нараховусться на суму податкового боргу (:І ура.'lCУDаЮIЯМ штрвфних санкціП 1В їХ наЯВllості) 
із розрахунку 120 відсоткіо ріЧНIІХ облікової ставки Національного баllка УкраїІІIІ. діlОЧОЇ ІІа 
деlІЬ ВJlНl1кнення такого податкового боргу або ІІа день його (Пого чаСТlІні) погашеШIЯ. 
залежно від того, яка з веЛИ'lІПI таких ставок є більш01О, за КОЖНІІЙ кanендаРШlfi день 
прострочення у Пого сплаті». 

1.7. ПідnуН1СТ 6.4 ПУН1сту 6 Договору ореНДІ І викласти D НОDій редакції: 

((6.4. Орендар зобов' яза1l11Й в п' ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо надати відповідну копіJO органу державної податкової СЛУ>lсб.1 за місцем зна.,<одженtIЯ 

земельної ділянки». 

I.В.Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНІIТJ.I новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповне~ь до Договору тощо надати 
Відповідну копіJO оргаl1У державної податкової слу>кби за МІсцем знаходження земельної 
ділянки». .; 

1.9. Пункт 12.3 Договору О,Qенди ДОПОВНИТlІ новим підпунктом 12.3.4. наступного змісту: 
«12.3.4. ініціативOJО однієї із tTopiIl D односторонньому порядку У випадка.,<, передбачених 
законом та цим Договором». 

1.9. Пункт 12.4 Договору opeIllll1 BllкnacTl1 в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору ореНДІІ землі за ініціаПIВОIО Орендодавця ~ OllH0C:Т0POHHLOtfty 
nорядltV • иконання Орендарем вимог пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 

'.J допускається у разІ нев 

дallОГО Договору. 

2,цей Договір підлягає державній реєстрації. 
3 .' підписання сторонаМIІ та пого державної 
.ЦеЙ Договір набирає СПІННОСТІ ПІСЛЯ 01 1 О 2008 

реЄСТРації та застосов ЄТЬСЯ о п авов' НОСІІН о ВИНIІКnИ З ., о. 



4.0бов'язок ЩОДО ПОДВlfJlа ЦЬОГО Д 
пов'ЯЗВIIЇ з fioro AcpilcaBIIOIO ресстраціЄIО n оговору 110 деРіІСаВllУ peCCTpauilO та BJlТPl1nl. 

• ' ОКЛDlUUотьCJI 110 ОреllДОДВВЦЯ 
SlllШl УМОВІІ AorOBOpy opellAl1 земель оо '. • 

1101 ДIJlJПIКII ВІД 08 ЛIОТОго 2006 ок за 
НеО40633800049 ЗDJJJІWDJОТЬCJI без змі". р У 

6. ЦеН Доroвір yкnaдello У трьох n Ilмі 
ОДІІІІ :J ЯКJfX ЗllВХОДJfТЬСЯ В Ореllдодавця р ~IIИКах, ЩО MalOTL OAllaKOBY IOPJlAII'IHY СІІЛУ. 
1I0ГО деРЖDВIІУ рссстраціІО -І<иівськin р' ~РУПI -: в ОР~~ДDРЯ. третіП - в органі. ЯКIlП провів 

СГIОIІDJJLшfi ")ІЛІІ Дер' • "Ц дерХСВВІIОro зсмenЬJIОГО І'ОДВСТРУ ПРІІ Д . Ч. жввного ПlДПРIIСМСТВВ еllТРУ 
. еРilCаВIІОМУ КОМІтеті YKpaїIIH ПО земелыІмм ресурсам" 

РСlспі:ШТII сторіІІ 

ОРСІІДОДППСІ'Ь 

, БроваРСLIСВ міська рада Київської області 
ОРСllдар 

ТОВ ссБрігус)) 

ідентltфікаціііJШli 2БЗ 7БЗ 7S 

----?' 
ВВСlора Олександр Васильович 



О ДОГОВІР 

.1. ІіРОВОРIІ 
РЕНДІІ3Еl\IЄЛЬНОJ ДІЛЯНКІІ 

. Іі 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: liроварс:lока .11с:lока р,,:оварс:lока .llсІо8. .. Рада м ~ .. а .. 20..!!l..J, • 
• lісЬКОТ plUlll CanO"&lfII Іrоря ВаС:IIЛIoОВIIЧ:' І OC~i ІІІКО'І)І'О"ОГО 060I'''3КIІ MlcLКOro roлОlll - CCKpC11lp" 
саМОІраДУІІIІII. І YKpOilli", РОЗПОР"4Жеfl"" Ii~ ЩО JIIC ІІа пl.llCТllnі ст.42 30KOllY УКРОТІ'" "Про мlсцеІС 
601)', та ОРЕНДАР: ПРlІваТllllП пl4п І' Оlорськоі міськоі PD.ll1I ІіА 24.07.2008 року Н!!128 з O.llllOro 
IY./l.rll1lpllll,9 кв.38 м.IiРОIОРIІ, іАСIIТIІФіК:Uі~·IС:Ь І(олмn СвlтЛОIІО ОлсксlТОffО, lОР'Ш'I'ШВ D.IIpecI: 
lJ&:рЖlВI!)' рссстрвцllО ФіЗllЧIІОЇ ·ОСОбll-піАПРffс·1ІІ ~oд 1895106985, "ка .ІІіl: 110 пl.llCТDlі СІI.llОI1ТІІ про 
lІІІОІІІІІІІІМ комітетом БРОlарської міської МIUI KII~ 24.04.2007р. 30 N!!2 355 ООО 0000 005343 III.IIallC 
стОРО,"', уММIІ цсп Доrolір ПРО 1І0СТУПllе: PUII IІllськоі області. "КIlП .llDni - "ОРЕНДАР", J друго' 

І. ПРСДI\IСТ договору 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lіАПОlі.llllО .110 рі " 

ІIд 20.11.2008 року .N!!928-49-05 IIual: о ОРЕ~еfllIЯ CCCII Броnарської міськоі PUII КІІЇІСЬКОЇ облості 
іл"ll мошею О 0034ra 411" СКОІІ "м ДАР ПРIІАмас в строковс маТІІС КОРllСТУIОflllВ зсмелыІy 

lJ ку фІ ' .' ~ CТPYKUII 3 Р03ШllРСНІІІІМ KBOpт1fp11 N!38 В баraТОКІОРТIІРlfОМУ БУ.ІІIШ .. 'У пі.ll 
.. al1l3l11l та о С - ЗСМЛІ KOMepUlnlloro ІІІКОРІІСТІІІ . . 

Г . Щ". 3 IлаwтуьаЩІЯМ окрсмого ВХО.llУ 13 IXI.llIIOIO rpYnOIO ПКО 
ЗllаХО./1I1ТЬС. по вул. аraршо 9 в 1\1 IiРОООРIІ З' . ' , .' . rl4110 '] маном ']СМЛСКОРIІСТУIОfllIЯ що с HeBl.II'CMHOIO 
чаСТІIII~~ uboro Договору та ДOllДKII ВІІ.ІІОНОЇ ві.ll.llілом зсмеЛЬ'IIІХ ресурсів у місті liровора., КJliBCЬKOЇ 
обn~СТI 11./1 03.11.2008 РО,?, за H!04-3"3-3/~726 та зсмcnьно-ка4астровоі .II0КYMelfТDuiї liроворського міського 
IIдl1ШУ зеМCnЬНl1Х "pC~YPCI~ UJt земельно Аlлянка раХУСТLСЯ в 3СМЛЯХ боraтоповерховоТ іlСІІтловоі ']оБУАОВII в 
МСЖІІХ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ РІАІІ. 

2. Об'єкт ореllдll 
2.1. В оренду передастьс. земcnьна Аілян,,'В заranЬНОIО площеlО 0.0034ГD. 
2.2. НІ земельніn АіЛ"lщі розміщсні об'єкт нерухомого маА'lа - KBaPТllpa. яка "ВЛ"ІОТЬСЯ влаСllіCТJО 

орендар". згідно II1ТЯГУ про реєстраиіlО права власності на нерухомс моПно заресстрова"ого в КОМУІІВЛЬНОМУ 
niдnpllOlcтвi Броварськоі міСЬКОі PUlI ссliроваРСlоке бlОРО технічноі ін~еlfТDРllзаuіі віА 02.04.2007 року 
1(114096984.). 

2.3. НормаТllІна ГРОШОlа оціllка земenыlіi дїn"HKII згіАIІО Аові.llКI' BiA.IIЇny зеМCnЬtIIlХ ресурсів 'f місті 
БРОІВРа.'( КllіlСloкоі області віА 03.11.2008 року за N!04-3113-31172S CТDH08lГГЬ: 

-19173 (дсв'ЯТIІВДUЯТIо ТІІСЯЧ СТО сII\IАССЯТТРIІ) rpllBHi ОО копіПок. 
2.5. Земельна ділянка, яка переАастьс" І оренду. lІе ма[ тaKItX lІедоліків. що можуть переШКОАIІТIІ ії 

ефеКТllВНОМУ ВI1КОРI1СТ8ННIО. 
2.6. ПРllзміlіі (реорганізаuії) ОРЕНДАРЯ Договір ореНАl1 ІІС збсрігас Чllнністlo. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroвір укладено Ііа 2 (ДВВ) РОКІ І, терміном Ао 20.11.1010 року. Піспя закіНllеllll" строку діі 
lJorolOpy орендар мвє переважне право ПОllовлеНIІЯ noro на НОВІІА СТРОК. У ULOMY разі орендар ПОВІ ше" lІе 
пізніше ніж за 30 каЛСllДDрІШХ ДlliB до закіН'lенн" строку Аі'і Цloого ДоrolОРУ ОІIСЬМОIО ПОlіДОМllТl1 
ореlШОдDDUR ПРО намір ПРОДОВЖІІТІІ noro ailO. 

ПonожеlШЯ Цloого Договору про пеРСВВЖlІ1! ПрВВО ОРІ!ІІДПРЯ ІІС 3ВСТО&:08УIОТЬС:Я у рвзі: 
- BJIKopIJCТ8HHi земелЬtlОЇ ділЯНКIІ не за uілЬОВIІМ npI13Ha'leH""M; 
- порушеННJI термінів смаТI" орен./1НОЇ мат,,; 
- допущення погіршеННJI стану земcnьноі діл.НКII. 

4. OpellAlla плата 

4 1 О ОВIIТIо 10 a~ (дI!СЯТЬ) відсотків від IIOPl\lDТlIBlloi rpoWOBoi OUillKl1 
•• PCIIДIIB плата C'DIII 71 

земелLIlОТ дlnІIllКl1 - 19 173,00 rpllBlli І CКnB./1BC: 
_І 917,30 (0./1110 Тllсяча дсв'ятсот сіI\IIIDдЦЯТЬ) ГРIIВСIIIо 30 IсопіПок ІІВ рІк. 

• Т аТ11 за земельtlі діЛ"IIКII державноі або комунanЬНОТ власності 
4.2. ОбllllcnеНIІJI РОЗМІру Opelf./1HO пл НІІ" та коефіцієtlтів illдeKcauii Вll3НВllеНllХ 

.1І·n іх uільового ПРll3ltаче • -І СНlотСJI з урахуваННJlМ. • М" іl УкраТ1ІІ1 формам 11. шо ЗВПОІНЮІОТЬС" пі./1 'ІВС 
ЗDkОНОl1DІСТDОМ за затверджеtl1lМIІ КаБІНетом ІНІСТР . 'м 

, • І ПРОДовжеIШ" noro .1111. УмадаllНJI або ЗМІНИ умов AOroBOpy ореНДІІ '11 
IlааКОl\ll1 ШОl\lіСНlttlО протягом 30 (ТРllдUЯТlI) КВnСllдаРIШХ 

4.3.0pC1IAlla плата DІІОСІІТЬСЯ ріВlllll\Іl1 іТllОГО (ПОДАТКОВОГО) •• і&:яuя бсз урвхуваllllЯ пдв 
ДІІІв, IIВСТУПIШХ зп OeТIIlIIll"l коnеllдаРШl1\І AIII!"I зв ОРСІІДОДВВІ'Я .NЬ.33217815700005 УДК У КllіDСloкіП 
ЩnЯхоаl персраХУВ81111Я ІІа розраХУIІКОВllПз РВХУI:::ввч _ (jPOBIlPCIoKC ОДК. КОД КnВСllфіквцli 13050500 -
області " •• КШ:Dа МФО 811018 код 2357192 О./1ср ••• " 
°РI!IІ./1а ЗСl\lnі. 



• поcnуг в раху"ок opellДltOЇ плаТIІ оФормляrтloСIІ оідп . 
...... ПереДОІIО ПРОДУКОlі та IIUlJIIIIR OBI.1llh". 

aкta"",. І . 
".5. Ро]мlр opellДllor ПЛОnl персглядпстьсЯ У рв] • • 

R псредбаllСlІlІХ дoroloPOM, 
".5.1. :lмll.1ІІ УМОІ roсподаР'ОІОIІІI , ПО.IIDТJC)' та стаlОК OPCIIДIIOЇ плаТІІ, змі"" IlopMaTIIOlloi 
4.5.2. З~ШІІІ pO:lMlpl1 :lC,.,CnLIIOro ф' І І' I"CKCOUI'\" ВlІ:lllаЧСІІIІХ заКОltодаВСТВоr.1 rpOIllOlOi " І ф' 1111І1 КОС IU СІІТ І 11 ... І, . ОЦІІІКІІ, ПІДІІІШСІІІІЯ U 11, тар" 11,:1". У ПЛО'rj ІІВ умовах ВIІЗllа'IСНШс n 4 S 
У ІIІПIUIJCy lіДМОІI' ОРСIІ.llDРЯ :lМIІIІІТIІ ОРСllдll • • '" дого ..... 

О • сп Доrollр В ОДІІОСТОРОІШЬОМУ ПОРЯДКУ, -.,.~ 

PCIIДO:S~:~'}:IO~~PI~::'::~~~I~:T:p~IIДIIOi маТIІ У стрОКІІ, 11І311аl.'Сllі UIIM договором. Сума 1аборгuва 
Р б • -а''''сться :І IІвраХУІDtIIlЯМ пеНІ, ЩО ІІараховується ІІа cyr.IY ПО"ат ІІОСТ. 

ІІІЖОСТЬСЯ ПОДОТКОІІІМ oproM І .... 'J • • ах 11 1'0 відсотків іЧI . ~OIOr~ 
борry (:І УРОХУІІІІІІЯМ штрафllllХ ~ВlІкоіП ЗD ЇХ lIaRIIIOCТI) ІЗ розр У ку - р 111:( оБЛlКОIОі Ста, 
Houiollвnыlro баllКУ УкраїШI дііочоі ІІа ДСІІЬ ІІІШІКІІСШІR таКОГО noaa:KoBoro боргу або на Jtell" Поro (~' 
IlaCТIIIIII) ПОГDШСІІІІЯ, :lВnСЖIІО 'Іід тoro, яка 3 lелll'''''' таКІІХ стаlОК Є БIЛhШОIО. за КОЖIlIlП KDJ1ell.iJapItIlR Зt~ 
ПРОСТРОІІІШІІЯ У noro СПЛІті. 

4.5.5. OpCIlAlta плата спраlЛЯСТЬСR також і У Вllпаl1ках. ЯКІJ10 ОРЕНДАР 3 ПnВПЖIІIІ:< ПР 11 111І 11 ТIІ\lчаСО8j 
ІІС ІІІІСОР"СТОІУС :lCMCnbIlY діЛЯIІJCy:lа UIIM ДОГОІОРОМ. 

5. УІ\ІОВІІ ВJII(ОРІІСТПІІІІП ЗСМСЛЬJlОЇ діЛПllЮI 

5.1. зсмcnыla діЛЯIІКВ ПСРСlUIсться І ОРСІІДУ ДЛЯ PCKOHCTPYKUiї з розш."реl~IIRМ KBaPТllplI -".311 
баГDТОКlаРТIlРIІОМУ БУДlllfКУ під маГІІЗ11It та офіс, :І DЛаШ'rj.ванням о.кремого ІХОДУ І] BXIДIIOIO групою. 

5.2. ЦIЛЬОlе ПРlІ:lНОЧСlfllа :lсмелы�оїї діЛЯНКIІ- :lеМЛI KOMepUIAHorO Вltкор"стаIlНЯ. 
5.3. ОРЕНДАР Ilе МІС права бe:s оформлення У встановленому законодавством поряд,,"), 1мінІОІ3:) 

uільове ПРlІ:lначеННR :lемельної дїЛЯНКIІ. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі земелыІїї діЛSIJlJ(11 ВОРСІІДУ 

б.l. Передача :lемельноі діЛЯНКIІ в орснду здіАснюсться бe:s розроблен на проекту ії BiДBeAellll •• 
6.2. Інші УМОllt передачі земелыlіi діЛЯНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ персдас. а OPEHa~ 

ПРІІАмас в ореНдУ :lемельну діланку вільну від БУДЬ-ЯКІІХ маПНОВIІХ прав і претензіП третіх осіб. ПРО .~lItI 
момент УКnDlUlННЯ ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 111І ОРЕНДАР не МОГЛІІ знаТIІ. 

6.3. ПередаІІа :lемельної діЛЯНКl1 OpeH./IIIplO здіПснюсться після державної реєстраоії цьоro Дого ... 
за октом npltAMaHHa - передачі. 

6.4. Орендор зобов'язаНIlП в п'ЯТllдеНIШП термін післа держаВIІОЇ реєстраиії цього Договору lIlt 
будь-яких ДO./lllTKOBIIX угод0 Договорів про внесення змін та доповнень .110 Договору ТОШО надаТlІвіЗПОliJ-: 
KonilO органу державної податкової службll за місием зна:'(оджеННR земельноТ діЛRНКIІ. 

7. УІ\ІОВІІ повеРJJеllllП зсмелыІїї діЛЯllКl1 

7.1. Післа ПРllПlІнення дії ДоroвоРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дinJlН"'УУСІІ' 
не гіршому поріВНЯlfО з ТI1М, У акому він одержав Ті в оренду. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННIІ КОРИСНlіХ влаСТІІВОстеП орендованої земельноі JI~'IIIII 
пов'язаних із зміною її стану, має право ІІа віДШКОДУВВННIІ збнтків у розмірі, визнвченому СТОРОНIDІІІ ЯIL' 
CТOPOIIDftllf не досягнуто зroДl1 про розмір відшкодувоння збитків спір розв'язується у судовому ПОР"~ . 
• 7.2. ~дinCHeHi орендарем бe:s зroДl1 OpeHAO./lllBUR ВIiТР~ТtI на поліпwеННIІ орендованої 1CMv.(I 

ДІЛЯНКІІ, аКІ неможливо вlдокреМllТl1 без заподіllННЯ ШКОД.І оіП дinlllщі, не піДЛЯГІІIОТЬ відшкодуваннlО 
7.3. Поліпшення стану земельної дїЛlllfКІІ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОІО ]J1).1OIO І 

OPEHДOДABЦE~ землі. H~ l1ідлаГІІIОТЬ відшкодуввншо. УМОВІІ, оБСЯГIІ і СТРОКІІ відшкодуваНIІ~ opt~ 
IlrгpOT ЗВ проведеш НІім ПОЛliituенн~ стану земельної діЛЯНКIІ ВІІЗНО'ІВІОТЬСІІ OKpcr.tOIO угодою CТOPI~ 

7.4. Орен./ІІІР має право на ВІдшкодування зб.lТків, звподіаНIІХ Уllаслідок неВllконаlttlя оре 
зобов'язань, передбачеНIІХ UIIM·JioroBOpOM. 

3611ТКПl\ІІІ DDВЖnIОТЬСЯ: JIJIIIII' 
7.5. ФаКТll1шl втраТІІ, аКI1Х ОРЕНДАР 3DЗltвв У зв'язку з HeBIIKOHBHHIlt.1 або неналежНIІМ ~1I:rnt 11 

Y~IOB AOroBOpy ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВІІТРВТІІ, IІкі ОРЕНДАР здіПСНllВ вбо ПОВlltlеll 1111Ас 
ВІдновлення CBOro порушеного прова; B~ 

7.6. ДОХОДІІ, які ОРЕНДАР міг бll реально ОТР11маТ11 в разі налеЖflОГО ВlІконаllllЯ ОРЕНДОДА 
умов договору. ~ 

7.7. Розмір ФаКТllЧНlfХ ВІІТРВТ оренlUlря Вllзначвсться на підставі документально підтверджеllll~' 

8. Обl\lе)кеllllR (обтя)кеIIIIЯ) ЩОДО BIIICOPIICТOI111Jl 
зеl\lєлы�оїї діJJЯllКl1 . tJ 

8.1. На ореllДОВВНУ земельну ділянку не встановлено об б 11 та 'Інші права 11'cтt< 
межеННIІ, О Тllженн 



9 ІІІЩ· 
• І Ilрава та 060в'ИЗIСII cтopill 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'8palrryC, ША заМCnLllа aiпlllllCD • • 
60POIIOIO (араштам) ЗllстаnОIО ІІа параб " с У Rora anllСIІОсті, ІІІКО"ІУ ІІІШО"ІУ ІІа ІIД'lужаllll, ПІД 

3В -IUlУ IllIADаllТ11 іllші 'ПРІІІІІ 11I31111'lalll UII Уlас І 111І мас 311KOIIIII ПОIIlОIIlЖСIІІIIІ паРСАВІIІТlI ШО aiпllllКY І 
ОР" , 'м aoraaopor.t. 

9.I.Проnо ОРСIШОДОnUЯ: 

9.1.1. napaBiplIТlI uim,oBc ІIІКОРllстаllllllзаМCnLllоі • • 
9.1.2. ДОСТРОКОІО розlРВIІТIІ uaA Д' ДІЛІІІІКІІ, 

• oraalp у Вllпадках, псрсдбll'lаllllХ '1111І1111" 3I1коItОДIІВСТIО'" та ОІІ'" ДОrDВОРОМ, 
9.1.3. 3MillllTII роз",ір ОРСItАIІОЇ маТIt . 

б У IlІпаll"ах. ПСРСllба'IСIІІIХ '11111111І'" 3I1KOIl0IlaICТDOr.t І то"'у 'ШCnI 
80AIIOCТOPOIIIILOMY порядку С3 ЗГОІІІІ ОРЕІ 'дАРЯ; • 

9.1.4. BIIMOI'8TII від ОРЕНдАРЯ CBOC'IIIClIorn ВІІСССІІІІІІ орс м • 

9 І 5 ВIІ"IІI'8ТIІ від ОРЕІ fДАРЯ • 11111101 плаТІІ • 
• • м' м • nlAUtKOAyna1l1l1l СУМІІ ОРСІІАІІОЇ плаТIІ 1 'Іасу ПРІІАІІЯТТІІ ріUtСlІІlЯ сссії 

БроваРС .. КОI міС"КОI раДIІ до Пlдllllсаllllll UbOro Договору; 
9.2.0600'Я31"" орсIІлолпы�я:: 
9.2.1. ПСРСдllоаТIІ зс"'слыly дїnЯIІКУ 110 акту. 
9.3. ПроВо ОРСlІдОРЯ: 
9.3.1. ОТР"МОТ" ПО arny зс,,~ел"I!У діЛlІlІКУ у "opIICТYBallllll; 
9.3.2. nOlloanl~BaTII. ДОГОВІР nlCnIl за"іll'IСIІIІIІ СТРОКУ Аого дії В разі BiACYТIIOCTi ПРСТСIІ,іА. шодо 

з060в'язаll .. 110 ПРОТЯЗІ ТСР"''''у opallAII. 
9.4. 060В'Я3КIІ ОРСIІЛllрЯ: 
9.4.1. IllIADваТIІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвіст .. здіПСНlоваТIІ КОІІТРОЛЬ за ВIIКОР"CТDlttIЯМ "ісї зс",enЬtlОЇ 

ainlllfKII; 
9.4.2. ВIІ1"ОР"СТООУООТI 3СМСЛLІІУ ділЯlllrу 3В uїnbOOlIl\1 ПР"3I1DЧСIIІЯ~Щ 
9.4.3. своєчаСIІО смачуваТIІ ОРСІІДНУ плату; 
9.4.3. lІе допускаТIІ хімі'IНОГО ЧІІ БУД .. -IІКОГО іншого 1абрудtlанltЯ 3СМЛЯ; 
9.4.4. піДТРIІ"'уваТIt її в IІвnежtlО",У саltітарно",у cтatli; 
9.4.5. піспя закіНЧСНItЯ тер",іну дії ДОГОВОРУ opetllIll поварtlУТllза",enьtlУ діЛlltlКУ ОРЕНДОдАВЦЕВІ У 

IІВnСЖНО .. У стані по arny; 
9.4.6. в п'IІТllдеНIIllП термін піСЛIІ держаВIІОЇ рсєстрації ЦЬОГО договору тalабо БУДЬ-IІКIІХ додаТ"ОВIІХ 

угод0 AOrDBopiB про внесеННІ змін та ДОПОВliеllЬ до договору тощо надаТIІ відповіДIlУ копію opгatlY державної 
ПОдllтковоі службll за місцсм знаходжеtllіll зсмельної діЛIIІКIІ. 

10. РІІЗІІІС ВllПаДIСОВОГО 31111ЩСІІІІИ або ПОШКОДЖСІШИ 
об'Сlста ОрСIlДl1 ЧІІ "ого &lаСТIIIIII 

10.1. РІІЗІІК випадкового 3НІ1щеlШЯ або пошкодженltl об'єкта ореНДІІ чlt Аого частltНllllесс ОРЕНДАР. 

11. 3міШІ УI\IОВ договору і ПрllП1lllСllllИ "ого діі 

11. І. Зміна умов Договору здіПСIІЮtoТься у Пllс .... овіП фор .. і з~ ВЗІЄ .. :ІОІО ЗГОДОІО cтopitl. 
у разі НСДОСlІгнення ЗГОДІІ шодо зміН.1 У"ОВ договору СПІР розв ЯЗУЮТЬСІ У СУДОВО"У порядку. 

1 1.2. Діі договору ПР"ПШІНІОТЬСН У розl: 
І 1.2.1. закінчення строку, на ЯКltА Пого було ~кnaдctIO; • 
11.2,2. n идбання ОРЕНДАРЕМ земельної ДІЛянки У вnасtllсть;. •••• 
І І 2.3 Р • """"еННІ зе.IСЛЬНОЇ дinЯНКIІ з МОТlІвів СУСПШЬtlоі flеоБХIAНОСТІ ВІДПОВІДНО А!!. • • ПР.IМУСОВОro BI~.1'" .. 

ет.14? 3еl\ІелlollОГО Koaclrcy УКРПТІІІІ; 
11.2.4. Договір ПР.IПIШЯЄТ'l,SЯ також В іIlШШ( Вllпадках, пеРl!Jlбо,~енш( законом. 
11.3. Діі договору ПРІІПІІЇІЯІОТЬСП WJlЯ",ОI\l Поro розlРВОІІІІЯ 30. 

11.3.1. взаЄМНОIО ЗГОДОІО сторіІІ; етап УкраіНIІ 
1 3 . . 'ДІІО ДО 'ІІШНОГО заКОIlОдав • 
І •• 2. РІшенням суду ВІДПОВІ 942 ІІОГО договору за рішеНlІlМ суду, відповіДIІО до cт.l41. 144 

11.3.3. ItеВllконання орендарем П •••• да 

3е .. en"IІОГО кодексу УкраіНII; оо,. РОННЬО"У ПОРЯДІ\')' у ВIІПадках, псредбачеtШХ заКОIІО .. та 
11.3.4. ініціаТIІВОЮ однlЄI ІЗ СТОРІН водносто 

ШІ" ДОГОВОРОМ. І о iJliulDTIIBOIO ОреflДОДОВUЯ о ОДflОСТОРОIШIoО .. У порядку 
11.4. Ро:sіРВОШIЯ Договору ОРСllдl' ЗСІ\ІJI 3 Г n н 4 підпунктів 6.4 та 9.4 дІІНОro договору. 

ДОПУС:каєrьея у розі невиконаННJI OpellдapCM BII"~ el~O: II~ illWY IОР"ДIIЧIІУ або фы�чІІуy особу, О ТDlrож 
11.5. Перехід право ВЛПСllос:т1 110 1\100110 ~BOIO ДЛЯ розlРВОІІІІЯ ДОГОВОРУ. 

реОРГВllЬпцlя IOPIIAII'llloT особll-ОРСІІДОРЯ Є під 
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11. BiдnOBiдMLlliCТL сторіІІ 3П ІІСВІІКОІІПІІІІЯ обо 
IIСIIОJlС"АШС ВІІКОІІПІІІІЯ договору 

11.1. 311 IІСDIiКОllllllfЯ IІбо IlснanСЖIfС DІІКОІІІІІШЯ 'nOroDOpy сторо"" "ссуть ві'nПОDіnDЛІ. . . 
.по ЗОКОІІУ та цього логовору. 111СТ1. 81ano1bt. 

11.1. CтOPOIIO, яко ПОРУШllпа зобов'Я31ННІІ. звіПЬНЯСТЬСІІ оі.n Di'nnODi.nanh1tOCTi. JlКlll0 00118 
поруwеllllЯ C'I'IIJIося lІе 3 ії ВІІНІІ. lIовезе.IUDIс 

11.3. ДІі ЛОГОDОРУ ПРIIПIllIЯIОТЬСЯ wляхом noro розlРВАІІІІR ]0: 
12.3.1. ВЗІІСМІІОІО ЗГО'nОIО сторін; 
12.3.2. рішеllНЯМ сулу ві,nповіЛllО'nО ЧIllIllОГО 3ВКОltопавства Укра·іни. 
11.3.3. IIСD.II(ОI.О.IIIЯ ОРСІІ/&ОРСІ\І п.9.4.1. IIАIIОГО договору 3В рlUJСllІІПМ СУДУ, nlAflnni4110 

3еl\Іелы�огоo кодексу УкраіlШ; по ".I~I,I. 
11.3.4. IllїцlОТllВОIО ОДlllcі Ь СторІІІ В OllllOCТOPOllllLoalY ПОРЯПКУ У DllfllІДКОх, ПI!PfЛ6:а_. 

ЗОКОIIОI\I та UIII\I Договором. . ... 

13. ПРlllсіlщсві ПОJlО)IССIIIIЯ 

13.1. ЦеП ДO~OBip НІбllРВЄ IlІltIності піcn~ пі'nПllсання СТОрОНОМlі та nого держаВflОТ реЄС7рвиіі. 
ЦеП ДОГОВІР YКnВlleHO у трьох ПР IIМJpH 11 кох, ЩО ,.,aIOT.. OllllaKORY 10PllAllll\ty СІІЛУ. 041111 

" ·n· ". Но знахОЛllТЬСЯ В op~HlIoдaBWI, 'nPyrl~" • - D .?реIlДВРЯ, треТІ - в орга ... , JlКIІ .. ПРОВІВ lIержавну pe(~ 
ВIІКОllавчому КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКО' pВllII. 

Невlд'ЄI\IIIIII\III ЧОСТІІІІВІ\ІІІ ДОГОВОРУ є: 

- кадаСТРОВlfП ппан земельної .nіПIlНКIІ 3 відображеННJlМ обмежеltь (обтяже" .. ) у іі ОIIКОPlІСПІІ,j. 
BCТВHoвneHIIX сервітутів; 

- окт про встановпення на місцевості та ПОrDlIження З0внішньої межі земen"ної діЛ"НI'" П ІІСРС! 
меЖОВIІХ знаків на зберігання: 

- акт перенесення в натуру меж земельної .nіЛJlНКIІ на переда'IУ та зберсженltJl меЖ08'" 1НВliіl. 
- акт приПому-пере.naчі земепьної ділянки; 
- схема розмішення земельної ділЯНКIІ. 

14. РСlсвї3IIТ11 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
Броварська .... іська pВllВ 
в особі ВlfКОНУЮЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського 
голови - секретаря міської ради 
CanO:llCKa /ZОРЛ ВаСІІЛЬООllча 

МісцезнаходжеННІ ЮРІІЛИЧИОЇ особll 

07400 К"'0с"ка 06лас",ь, 
АI.Бровар", оул.Гаzарlllll,1 S 

іАннА кол 26376375 
І 

ОРЕНДАР 

ПРllfl"ІІ"'''n IIidllPII"1fI!I(fI 
Коляда СО/ІІU1"ІІ" Олекса"," 

Місце ПРОЖllваНflЯ фіЗll1lflоf особ" 

IОР.IДlfчна a.npеса: _".Бровир", 
IІJ'л.Г"lllР/lln,91\IІ.З8 

l.nеllТllфікnціRНlln номер 18957069115 

15. ПідП}IСII сторі.1 

Ореllдар 

.В. CallO:llCKO М-~ -"tJ.Кa!II' 
мп 

(за 11аяD11ос:ті РСЧDТ1С11) 

• ЗllllllсіВ"" 
.., оо И про що у кНllЗI .--tI ./ 

Договір зареєстровано У виконкомі БроваїВ-:ОI MIC~:t рад, _ 20.JJ.p.lnA!~ 
реєстрації договорів оренди вчинено запиС о/д "-



'"' АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

01 ZРJ,дllЛ дв; "",СЛ"; BOCbJ"Ozo РО/')' 
.І". Бровар" 

Ми, що піДПl1Салися нижче: Бропарсыаa J\IiCblca рада, в особі 
виконуючого оБОВ'ЯЗКl'1 міського Голови - секретаря MiChlCOЇ ради СаПО'IСlса 
Ігоря ВаСIIЛЬООllча, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпоряджеНIІЯ Броварської міської ради від 

24.04.2008 року Н!! 128 з однісї сторони, та ПРllпаТllІІО піДПРllЄJ\lСЦЬ 

Коляда Світла ІІа ОЛСlссії·Пllа з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварсы�аa місы�аa рада передала, а Пр __ ваТIШО піДПРllЄJ\IСЦЬ 

І(оляда СвітлаІІа Олексіївна прийняла земельну ділянку площеJO 

0,0034га для реКОНСТРУI(ції з РОЗШllреllllПJ\I кварТІІр.. К!!38 в 

багатокваРТIlРНОМУ БУДІІНКУ під ~lагаЗIIН та офіс - ЗСJ\lлі КОJ\lерціоиого 

ВIIКОрllстаиия, з влаштуваииям окремого ВХОДУ із охідноlO ГРУПОІО по 

вул.Гагаріиа,9 в м.Брооари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

20.11.2008 року за Не928-49-05 на умовах оренди на 2 (два) роки, 

терміном до 20.11.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноJO частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДА.JJА: 

.В. Call03/CKO 

ПРИЙНЯЛА: 

ПП Коляда СВ;ІІиаllа ОЛЄКСІЇВllа 
Юридична адреса: 

м.Бровари 

вул.Гагаріна,9 кв.З 8 

~if- СО.Коляда 
МП 

(3В наяВllості пеЧDті) 



АКТ 
про встаІI~DJlеlll~Н 110 місцевості та ПОГОДЖСІІІІR 

ЗОВІІІШІ!ЬОІ межі зеr.reJIыlіi діЛЯІIКlI 
}//1переД~1 ме;;ОВІІХ Зllаків ІІа зберігаllllR 

гр. -- 1'9'.(,5 ~ (' о 
"~" _------_200_ р. (М.) БроваРl1 

МІ!, IlІІжчепіДПllсаrrі ПРСдCТilВllllК у оо • • краlllСЬКОГО 1ІІСТ1I1У1"У 
сільськогоспо~аРСЬК~IХ аерофОТогсодеЗIІ'lIllIХ RlІшукуваllL Бурсак В.В. 
діІОЧІ! ІІа ПІдстаВІ договору купівлі-продажу 1емеЛLllОЇ ділянці від 

в nplICYТHOCTi зсмлевлаСlllfка (ЗСМЛСКОРlІстувача): 

представllика відділу зсмелы�хx ресурсів: 
землевnаСШlків (землеКОРJlстувачів та сум;"іж-І-ІІ-ІХ""':)------------

що пред'RВlfЛII свої повноважеННR, провсли встаllовлеШIЯ на місцевості та 
поroдхсенНJI ЗОВllіШllЬОЇ меЖІI діЛЯIІКlI гр. 

------~~------------------------що знахОДllТЬСJl за адресою: м. Бровари L%A' /9 r'it' ; п" 9 

Зазначені межи ІІа місцевості ПРОХОдЯть згідно з аБРIIСОМ, подаfШМIІ на 
зворотньоМУ боці цього акту. 

Наявність претензій при встановленні зовнішньої межн не заквлено 
.межи погоджені і не викликаJОТЬ спірних ПlІтань. Межові знаК.I, яким., 
закріплена земельна ділянка в кількості ., tl шт. показані представником 
Українського інститугу сільськогосподаРСЬКIІХ аерофотогеОДСЗIІЧflИХ 
ВІІШУКУВВНЬ на місцевості та передані ІІа зберігаJlИJl землевлаСИJ.JКУ 

. (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показані 
на аБРlfсі на звороті даного акту. 
Площа ділянки, наданої для буд-ва та обслуг. жил. буд. і госп. будівель, ведеllНЯ 
особистого селянського господарства, ведення садівництва згідно земелЬflО

кадастрової документації складає q О() з" га. 
Цей акт є підставою для пр .. Пшгrrя рішення по фактичному 

. користуваflНЮ з IfаСТУПНJIМ оформленням документів, що посвідчують право 
власності або користування зе~lлеIО. 

Акт складений В 2-х ПРflмірник8.Х . 

.. 
П '=-редстаВПllК зсtlЛСВЛПСllllКП 

(зеI\IЛСКОРIIСТУВПЧП) .&. 

ПредСТПВllllК УІСР. ІСГ АГВ 

ПредСТПВlІІlК l\IiCLKBllKOllKOl\lY 

ПредСТDВПIІІС відділу 
зеl\lелы�llхx ресурсів 

~ • • с ... ...... .'''., . :.' . 
,'~ -;,..... • :,.... w •• ' 
'.~;"," ~ .. ..:' ,.,' ... ~,.. . .. , 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ -

ОПИС МЕЖ 

Від до 

Від ДО 

Від ДО 

Від ДО .. 
Від ДО 

5 

Від ДО ,. 
Від ДО 

Від ДО 

Від ДО 

Від ДО --------------------------
Абрис склав: БурсакВ.В. 



АІ(Т 
ПСРСIIССС,IIIЯ О IInТYl1Y ме-.к 1смелы�оіi діnЯIІІС11 
ІІП псредП81У та 16СРСЖСІІІІЯ J\lСЖООIIХ ]llпкіо 

громодя IfII НУ ______ і7 n _ !І_~_c.'J_А_.ІА_с=.;;.J,1_...;.('--=О:;....:о~ _______ _ 

.. ________ 200 __ р -
Нп підставі __________ _ 

під оо ]8 Х!! ------ -- --------, 200_р 

прсдстаВJIIIКОМ Укращського ІІІСТІІТУТУ сільськогосподаРСЬЮIХ асрофотогеОДСЗIІ'l-

liше вllшУКУваllь _______________ в пр"сутності ПРСДСТОВtIIlКО 

зОМОвнIІКа, ___________________ предстаВНlІка міськоі paдll 

~_----------------- перенесено в натуру межі зсмельноі 
діЛЯНКIІ • надаНОI для 

зогалЬНОIО плошеlO L? (","І1і, га 
І 

ЗаувожеllЬ з боку предстаlШlІків заМОВlІlІка та міСЬКОі POlll1 НС надійшло 

Межові знаКIІ в кількості (е,1 штук • було передано в Ilотурі предстаВНIІІ(У 

замовника. ІІа якого переllОСllТЬСЯ відповідальність 30 їх збереження. 

Розміри та місцезllаходжеllНЯ земельноі ділянки показаНІ на плані меж 
землеКОРllстування .. 

Akї скnадСllllllіі в 2-х ПРlІміРllІІках 

УкраїIІСЬКОМУ іНСТIІТУТУ сільськогосподаРСЬКllХ аерофотогеодезll'lНIІХ 
ВIІШУI\увань та прсдс:аВIІІIІ(У З8МL'nlllll\П. 

ПіДПIIСII: 

.. 
'=" 

ПредстаВlІІlК )'КР ІСГАГВ 

ПредстаВllІІ1( I\IЇCbl(OЇ раДl1 

П реДСТ8ВІІІІК 181\100111І1(8 

'і. ;-е ~ о-о:. 
#. ..' :-" ...... .... ~ ..... -- -.. 

І' •• r .. 
,. І 

" .. , , .. ' 
~ :. ( І 
~I~~~'I~~~~~~~~/' ... '. ,~:.,-\... .,. . 

• ~ #:.... , •• І 

с;ЩР--~-~-?-с-u 

.. 

. . 



Пи 

з 

Пд 

с 

~СТРовий ПЛАН 

Броварська Міська рада 

Площа = 0.0034 га 

1исак суміжників 

\Адо Б ПП Коляда С.О. 

\ Б до В кп "Служба Замовника" 
q В до Г землі заг. кор.(вул.Гагаріна) 

q Г до А КП "Служба Замовника" 

Експлікація земель згідно форми 6-зем 

Впаси",к", земпl. земпекар ... etyвачl 
та земnl держввноf Bnacнoc:ri. 
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Договір НеІ 
"ро tl1ІесеllllЛ 3111;11 do dOlOIlOP' opelldll ЗeJIІI!ІІ"1І0f diJurll"" 

II;~ 19 ',еРIІІIЛ 2008 ронуМ1 843/6 
МІСТО БроваРl1 КllїВСЬкої області 

10 rpYAllB дві ТIІС:вчі ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, ЮРИДИЧllа 
особа за закОllОДавством УкраїІІИ, іДСllтифікаціАllиА код за ДВИІІМ" ЄДРПОУ 
26376375, IОРllдичиа адреса: Київська обл., м, Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі 
ВIIКОIIYlОЧОГО обов' язк" міського голови - секретаря рад.. Сапожка Ігоря 
DПСІІЛLОВІІ'ІП, якнА діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIІУ УкраїIІИ «Про місцеве 
сомоврядуванІІЯ в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: громадянин КовалЬЧУК Василь МlІколаііович, IОР"ДИЧllа 
адреса: м.Бровари, вул.Фрунзе,11, ідеНПlфікauіііниіі код 1413413339, далі -
"ОРЕНДАР", з друго!' сmОРОІІIІ, уклали цеіі Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебувВlОЧИ при ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСllііі пам'яті, 
розуміючи значення своїх дііі, попередньо ознаАомлені з приписами UlIBinьHOГO 
законодавства, що реГУЛЮIОТЬ укладениіі ними праоочин (зокрема, з виftlогm.ш 

щодо недійсності правОЧИНУ), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
MiCLI(OЇ ради від «ЗО» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 27.03.2008 року Н!!687-35-05 та від 29.05.2008 року Н!!746-
37-05 та керYlОЧИСЬ поло>кеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 дОГОВОРУ оренди 
земельної ділянки від 11 липня 2007 року YJШали цеіі Договір Н!! 1 (ІІадалі -
Договір) про внесення змін до дОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 11 липня 
2007 року за .Н!!26 (надалі - Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до дОГОВОРУ оренди наступні зміни: 
1.1. ПУНКТ 2.3 дОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції:. 

ее2.3. Нормативна грошова оцінка земcnьної ділянки згідно довІДКИ ВІДДШУ 
земельних ресурсів У місті Бровари від 28.11.2008 року Н!! 04-3/15-3/1094 

становить: ." 
_ 101 512,00 (Сто одна тисяча п'ятсот дванадцять) rpивень ОО КОПІпОК. 

ее2.3. Нормативна грошова оцінка земе.льної ділянки згідно довідки відділу 
земельних ресурсів У місті Бровари ВІД 28.11.2008 року НІ! 04-3/15-3/1093 

становить:...; . 
-154,00 (Сто п'JlТдесJЇт чотири) гривні ОО копійок . 

..... 
1.2. ПУНlСТ 3.1 дОГОВОРУ оренди виклаСТИ в настyn~іЙ редакції: . 

• с оком на 2 (ДВа) РОК'І, теРМІНОМ до 27.03.2010 року. 
ее3.1. Цей ДОГОВІР укладено .. :r' д У ОРЕНДАР має переважне право 
m . строку ДІІ цього оroвор •• • 

еля закІнчення азі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ 
поновлення ЙОГО на нов.нЙ строк. '! цьому стрР оку дії цього Договору письмово 
За 30 квлендарних ДНІВ до заКІнчення й' 

ОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТlІ ого ДІЮ. 
повідомити ОРЕНД переважне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього ДоГОВОРУ про 

застосовуються У разі: цшь' овим призначенням; 
• оо immки не'за - ВИКОРИСТВННlземеnЬНОIД 



2 

- ПОРУWСІІІІЯ тcpMilliB сплаnl opellДlI .. • 01 МаПІ· 
доnyщеllllЯ ПОnРШСllНЯ CТВIIY земenы�оїї Д~IIJCII)). 

1.3. ПУНКТ 4.1 Договору opellДlI в 
«4.1. ОРСІІДІІВ плата cтallOBlnЬ 1 'и Ilкла~1 в IlаСТУПllіn редакції: 
оцішcJlземeJlы�оїї дїnЯНКIІ -101 S12 ~о(ОДlIІІ) BI~COTOK від HopManlBlloї грошової 

- 1 015,12 (ОДІІа nlСяча п' ,гривеllЬ І склодає: 
: ЯТшщцять) rpllBellL 12 копійок 110 рік. 

«4.1. ОреllдНВ плата СТВlIОВИТЬ 1% (ОДИІІ) '. оо оо 
оцінки зсмельної діЛЯНICJІ _ 1 S4 оо . ВІДСОТОк ВІД IlopManlBHol ГРОШОВОІ 

, гривень І складає' 
- 1,54 (одна) ГРИВІІЯ S4 копіАКIі 110 рік. . 

1.4. Пункт 4.3 Договору ореllДИ Вllкласти у lІаступній редакції: 
«4.3. Орендна плата Вноситься рівними часткам' 30 
"трIIДЦЯТИ) KВJJeндapHl . и ЩОМIСЯЧlIО протягом 
\ . ІХ ДНІВ, наСТУПНIІХ ]а ОCТВJшім кanеl1даРIІИМ Дllем ]BiТIIOro 
(noдaтxoвoro) МІСЯЦЯ бе] урахування пдв l1ШRXом перерахування на ро]рахУНКОВIIА 
рахунок Орендодавця .N!! 33217815700005 УДК У Київській області м. Києво, КОД 
ЗЮ10 23571923, МФО 821018, одсржувач - Броварське ВДІ< ф' Оо. 
13050500

' , КОД класи IKOЦII 
- оренда зеМЛІ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакЦії: 
«4.5.2. змі~~ pO]Mipi~ зеt.!ельног~ податку та ставок орендної плати, ]Mi~11 
~ормаТИ~~ОI ГРОШОВОI ОЦІНКИ, ПІДвищення цін, тарифів, ]міни коефіцієнтів 
lндексацll, ви]начеНIIХ ]aICOHOAaвCТВOM. 

у ВІІОадку Biд~IOBII OpellДopB ]l\lilllrru opellДll)' плату 110 УІ\ІОВО", 
В~l3но .. еJII~ 0.4.5 ~OГOBOPY, ~OPOJIII PO]PIIBOIOYЬ договір OpellДll. Якщо, є 
ВlДl\lова ВІД доБровшы�огоo P031PBOIIIIR ДОГОВОРУ ]0 ЗГОДОІО сторін, цеП договір 
розрпваєтьсв У eyДOBO~1Y порядку.». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахувВJfНЯМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням шrpафних 
санкцій за іх наявності) із ро]рахунку 120 відсотків річних обліковоі ставки 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнення тaкoro noдaтxoBoro 
боргу або на день його (його частині) погашення, ]anежно від того, яка з величин 
таких ставок є більшою, за кожний кanендарний день прострочення у йоro 

сплаті». 

1.7. Пункт 6.~OГOBOPY оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 

«6.4. Орендар зоБОВ'~.аниЙ в п'ятиденний термін після ~ержавноі peєcтp~iї 
цього Договору та/або· будь-яких дoдaТКOB~ yгo~, ДоroВО~IВ про внесення з~ 
та доповнень до Договору тощо надати ВІДПОВІ~ КОПІЮ органу державНОl 

податкової служби за місцем знаходженНJI земелЬНОl ДШJIНJGІ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 

наступного змісту: 
«9.4.7. в П'JlТИДенний термін після державної реєстрації In:0ro Договору та/або 
будь-JIКИX додаткових угод. Договорів про BHCCeНВJI З~1В та ДO~OBHeнь до 

Д ВJ·ДПОВJД· '"' копію органу державНОl подаТКОВОl служби за 
оroвору тощо надати··" 

місцем знаходження земельної ділянки». 



1.~. ПYl!КТ 12.3 Доroвору ОРСllдІl ДОПОВIIIIТlI ІІОВІІМ підпyJIКТОМ 12.3.4. 
IIBcтynlloro ЗМІСТУ: ((12.3.4. illiuiBТlIDOIO OДllїєi із Сторін D ОДИОСТОРОІІІІЬОМУ 
порядку У ВIIПадках. передБВЧСНllХ 3lUC0110" та ЦІІМ Договором». 

1.10 •• ПУІІІСТ 12.4 Договору opellДlI ВІ11ОІВСТИ В Ilвступній pcдaкцtї: 
((12.4. РО31РВВНJlJІ ДоговоРУ оренди земnі за illiuiBnlBOIO OpellДOдaвЦR в 
ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку допускається У разі JlеВllКОllВllllЯ Ореllдврем ВІІМОГ 

ПYlIКТУ 4. підпунктів б.4 та 9.4 дalloro ДоroвоРУ. Договір вважається розіРВ8Н11М 
зв ЇJliuiantBOIO Орендодавця з МОМСIПУ tlвбyтrя ЧIІННОсті відповіДlIОГО рішення 
суду, прийнятого на вимогу ОреIIДОдавця). 

2. Цей Договір під.nягвє державніn реєстрвції. 

3. ЦсП Договір Ilабttрвє ЧІШІ10сті пісmr підписаШІЯ СТОРОНВІІІ тв Roro 
держnвної реєстрації та застосовується до прввовіДllОСИН що ВННІІКJШ 3 01.10.2008 

U!ШL 

4. Обов' язок щодо подання uьoro ДоroвоРУ ІІа державну реєстраціlО та 
витрати, пов'язані з його державНОІ0 реєстраціЄIО, ПОКJIвдаІОТЬСЯ на Орендодавця. 

5.1mпi умови договору оренди ЗСМCJlьної діnянки від 19 червня 2008 роху за 
N!!1843/б зanИШВJоться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КJIІВСЬКО/ОШ1АСТІ 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
о бі Сапожка Ігорн ВаСIJJlЬОВJIЧ 

І.В.СаllОЖИО 

мп 

ОРЕНДАР 

КовалЬЧУН Bac,ur" lvlllНОЛІІ';ОВ"Ч 
JОриДична адреса: 

вуn. Фрунзе,11 
м. Бровари 
обл. Київська 

~ /" В.kLКовальчун 
'" 

мп 
( пр" ltaII.ltcNd ncцвri) 

t О.,. .... " про ШО У IСНll3і зап"сіа деРIClІІIllОі peccrpaцii 
t 6 а&l\І.".lокоі ,,',СЬ" '.1- • 

Доroаір :шресстроаамо '/ a"ICOMICO~I' ~»r- /,1, 2ООІРОКУ' 
Aoro8opia OPClcдll аЧIIІІС:IIО ,ВnIlC Рід "---



ДОГОВірNеl 
"РО DІІI!СI!"'~Л 3ІІІі" do dOlOBOPJ' opl!IIdll :le."1!JI6110F dlлл",,,, 

B'~ J 6 J/СОВ",ІІЛ 2001 РОНУ .It'iJJ 699 
МІСТО БроваРl1 КIIЇВС:ЬКОї області 

25 ЛlIСТОПОДО дві ТШ:Я-Іі ВОСІ.І\ІОГО року 

OPEHДOДABEЦ~: Броварська міська рада Київської області, 10РІІдична 
особо зо заКОllодавством УкраїIШ, ідеllТИфікаllіЙIШЙ код за даlШМІІ ЄДРПОУ 
26376375, IОРІІДIIЧ'I~ адреса: Кllївська обл .• м. БроваР}I, вул. Гвгаріна, 15, в особі 
ВIIКОIIУIОЧОГО обов ЯЗКІІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретаря ради Сопожко Ігоря 
DПСІІЛЬОВІІ-ІО, п.сиА ~i~ ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ YKpaїIIII «Про місцеве 
самоврядування в УкраlJl!)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Касьян Володиr.шр Володимирович, lор"дична адреса: 
м.БРОВОР'I, вул.І(ИЇВСLка,300-б кв.35, ідентифікаціЙIІИЙ код 2252617176. далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 дру?ої стОРОlІll, уклалll цей Договір про наступне: 

Ді.очи добровільно і перебуваlОЧIІ ПрИ здоровому розумі та ясній пам'яті. 
розуміlОЧИ значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПllсами ulfвілыІгоo 
законодавства, що реГУЛIОIОТЬ укладеннй ІІИМИ правочин (зокрема, з В}lмогаМII 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням. Броварської 
міської радll від «30» вересня 2008 року N!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!!898-47-05, від 25.07.2008 року N!!807-40-05 та керуючись положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земеЛLНОЇ ділянки від 16 жовтня 
2007 року УКJ18Ли цей Договір N!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення зміll !10 
Договору оренди земеЛLНОЇ діЛЯНКIІ від 16 жовтня 2007 року за N!! 1699 (надалІ -
Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренДІ" викnасти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділSlНКИ згідно довіДК11 ВІДДШУ 
зеr.fельних ресурсів у місті Броварн від 08.09.2008 року N! 04-3/13-3/1147 
ctaНoB}rrь: .М 

- 9350 (дeB'JIТЬ тисяч триста п'ятдесят) гриве~ь ОО КОПІ}~ОК.» . 
«2 3 Нормативна грошова оцінка земельної дшянки ЗГІДНО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ 

. . .. . Б . 17 102008 року N.o04-З/13-3/1279 земельних реСУРСІВ У МІСТІ ровари ВІД .. -

ctaНОВИТЬ: • оо . М 
-10253 (дeCJIТЬ тисяч двісті п'ятдесят ТР.!) rpllBНI КОПlиок.» 

1.2.Пункт 3.1 Доjфвору оренДІ! викnаСТІI в наступній редакції: 
. но оком на 1 (ОД1ІН) рік, терміном до 25.07.2009 року. ес3.1. Цей ДОГОВІР укладе РІ стр ОРЕНДАР має переважне право 

П" су- дії цього Договору 
lсля ЗВКІнчеНlIЯ CTPOI . ОРЕНДАР ПОВllнен не пізніше ніж 

поновлення ЙОГО на ІІОВ.ИЙ строк. "! цьому ~аз~к дії цього Договору письмово 
за 30 календарних ДНІВ до заКІнчення тр У . 

. ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТИ ЙОГО ДІЮ. 
ПОВІДОl\JИТИ пе еважне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Договору про Р 

застосовуються у разі: . овим призначенням: 
- ВllКОРlІстанні земельної ділянки не 3.~ ЦІЛЬ . 
- порушення термінів сплати ореНДНОI п~а~, 

емелЬНОI ДIЛЯНlсю). допущення погіршення стану з 



I.З.ПушП" 4. t Договору о 
«4.1. Ореllдllа плата ІІа псріод ЗР;~І~~ ~llкnacтrl в IIDCТYnllin редакції: 
(десJП'Ь) відсотків від flормаТIІВIІО"' ._008..p0Kr по 30.09.2008 рік CТD110BlIТЬ t 0% 
rpllBCIIL і складас: І ГРООІОВОІ ОЦIJIКJI земельної діЛЯllКl1 - 1 О 350,00 

113,12 (сто сіМДССЯТТРJI) ГРІІВІІ'І 72 . 
КОПlfiюш 

«4.] • ОреІ1дllа плата ПО'llшаIО'IИ з 01 
відсотків від Hopt.tanlBiloї rpoШОВ" ..10.2008 року стаJlОВllТЬ 10% (десять) 
складас: 01 ОЦІІІКІІ ЗС,.ІСЛЬІІОЇ ДЇЛJlflКIІ - І О 352.00 ГРИВllі і 

- ] 025,30 (одна nfСяча дВDДЦЯТЬ п'ять) гр 3 . . 
"пеllЬ О кощfiок В РІК.» 

1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ ВИкnасти У наступній рсдакції: 
«4.3. Ореllдна плата ВНОСНТЬСJl ріВlІІlМИ . 
(ТРIІДЦЯТIl) кanеllдарншс ДІІів. н частк~ш ЩОМІСЯЧНО протяг~м 30 
(податкового) місяця без У аС1}'ПIІІIХ за OCТDIIIIIM КDJlСНдар"и,.. днем ЗUIТlIОro 

рахування пдв ШЛяхом tlenropaxyual fi 
рахунок Орендодавця Н! 332] 78] 5700005 r::-. ШЯ ІІа. розрахУIІКОВ11 
зкпо 23571923 МФО 8210]8 УДК У КЮВСЬКІЙ облаСТІ М. Киево. код 
13050500 

• . ' одержувач - Броварськс ВДК. код клаСllфікації 
- оренда зеМЛІ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВlfkЛВСТIf в наступній редакції: 
«4.5.2. зМі~~1 розмірі~ зе~сльного податку та ставок орендної плати, 1міН}1 
!lopMaTIl~~Ol ГРОШОВОІ ОЦІнки. піДВllщеННJI цін. тарифів. зміНІІ коефіцієнтів 
lндексаЦll. ВИЗІІачених З8КОllодавс·гвом. 

у ВІІПВДІСУ відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах. 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної пnати у СТРОIСIі. визначені цим Договором. 
сума заборгованості вважаЄТЬСJl подаТКОRИМ боргом і СТJlГУЄТЬСJl З нарахуванням 
пені. що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
санкцій за їх наявності) із розрахунку ] 20 відсотків ріЧlfИХ облікової стаВКJI 
Національного банка У країни. діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення. залежно від того. Яlса з величин 
таКІІХ ставок є більшою. за кожний ка.1ендарниЙ день прострочення у його 

сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди виклаСПI в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ЯПІДеННJrй термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або;J)удь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місЩем знаходження земельної ділянкю). 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДJ1 доповнити НОВ.ІМ підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. D п'ятиденний термін після державної реєстрації ц~oгo Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод. Договорів про внесеНJlЯ ~~IIH та ДO~OBHeHЬ до 
Договору тощо надати відповідну копію органу дсржавНОI подаТКОВОI служби за 
місцем знаходження земельної ділянкю). 



1.9. ПушП' ]].3 Доroвору ореШдІІ о • 
'"'"'ПIIОro 3Mil"'l'V' (сІ] 33 '" д ПОВJllml ІІОВІІМ Пlдп)'lllСТОМ 11.3.3. 

ІІВ ... " _."'. • • ШЩІО'ПІВОІО Oдl.iєї· С • 
ндку У В'IПадка.'С псрсдба ІЗ торш D OAIIOCТOPOJIIILOMY 

пор 'ЧСНIfХ ЗОКОІІОМ та Ц'ІМ ДОГОDOром)). 

1.10. ПУІІКТ 11.4 ДОГОВОРУ ореllДИ Bllкna 'n '" 
]] 4 РозірваllllSl Дог СТIf в ІІВСТУПШ рсдакЦI1: 

(С ., ОDoру OPCHAII землі зо illiuiaTIIBOIO ОРСIlДОдавця в 
ОДI10стороlt!IЬОМУ ~орядку допускасться У разі IlеВIІКОllаllНЯ Орендарем ВIfМОГ 
ПУI!~. 4. П1ДПУІІКТ1В 6.4 та 9.4 даllОГО Договору. Договір вважаєrься розіРВВlt1IМ 
за IІІЩ10Т1IDОIО Орсндодавця з МОМСІІТУ Ilабyтrя ЧJlШlості відповідного рішеllllЯ 
суду, ПРllnllЯТОГО ІІВ ВІІМОГУ Ореllдодавця». 

2. ЦеП Договір підпягас державні" рсєстрації. 

3. ~en Дoгo~.~p lІабирас ЧJIIlllості після підписа"'IЯ СТОРОllами та nого 
дерЖОВI.ОI peєcтpaЦJI та ЗВСТОСОвусться до правовіДНОСІІН ЩО ВJШИКnJIЗ 01.10.2008 
~ 

4. Обов' язок щодо подання цього ДОГОВОРУ на деРЖОВIlУ реССУроціІО та 
ВJrrpоти, ПОВ'ЯЗDні З його державно,о реєстраціЄІО, ПОКnDдmоться НВ ОреllДОдавця. 

S. Інші умови договору оренди земельної ділянки від 16 ЖОВТf.Я 2007 року ЗD 
Н21699 ЗaJ11Iшаl0ТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох ПРllмірникв.'С. що маІМЬ однакову 
JOридичну силу, OAlJH З яких Зl1nXОДJIТЬСЯ в Орендодавця, другий - в Орендаря. 

третій - в органі, ЯКИЙ провів його державну реєстраціJO - Київській регіональній 
філії Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земеЛЬНlІМ ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВІІРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кнТвськоl ОБЛАСТІ 
IОРИДllчиа адреса: 

м. Бр rapJ.I, вул.Гагаріна, 15 
в ос Сапожка Ігоря ВаСllЛЬОВllЧ 

LB.CJIIlOJICI(O 

ОРЕНДАР 

ПП КаСЬЛІІ ВолодllJ1ІІIР 

ВолодllJllllРО'ІІq 
10РJ1дична адреса: 

вуп. Київська.ЗОО-б кв.ЗS 
м. Бровари 

обл. Київська 

'fi... ( в.В.Кас.,,,, L~~t.:!-:.y:.......,.c--

(і 
5//1 

МП 
t "pll 111_1110&:1 і I1С'ІI п) 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

"4" __ ...:.~_'.f' ____ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa ~liCblca рада, в особі 
ВJlКОНУIOЧОГО обов' ЯЗІ(ІІ міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє На підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської радІ І від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконаНIJЯ обов'язків міського гол о ви») з однієї 
сторони, та ПРlІваТIІИЙ піДПРllємець l(аСЬЯII ВОЛОДlIМIlР 

ВОЛОДІІІ~ІІІРОВІІЧ З другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa ~licы�аa рада передала, а ПРllваТlIJlЙ піДПРIIЄ~lець 

Касьян ВОЛОДIІМIlР ВОЛОДИ~IJIРОВИЧ прийняв земельну ділянку площеlO 

0,0020га, для обслуговування кіоску по вул.М.ЛаГУlІової,11 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року за Х!807-40-

05, від 30.09.2008 року Н!!883-46-05 та від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 на 

умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 25.07.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиноlO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Лl;ська рада .. 
КllїВСЬКОЇ 06лаСI"і -:-
Юридична адреса: _'" 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

ОНУІочий обов'язки міського 
г . Bii~ секретар ~iCЬKOЇ ради 

J • ~ ••• \ : •• 
•• - •• е •• 

. . 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

КаСЬЛIІ Володltl1tllР ВолодllJ1ІlІровltаl 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Київська,300-б кв.35 

_!.i-t!:....."'-..:.....'\..~ ___ / В.В.КаСЬЛIІІ 



договір Н!!І 
"ро IІІІесеllllЛ ""іІІ do dOlOIlOPJ' opelldll зе."ед,,"0; dlлЛlllm 

."і,) 08 сі'ІІІН 2008 POI'Y ./t'!J58 
МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

20 Л"СТОПnДП дві T.ICn1Ii ВОСЬІ\ІОГО 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВ~РСLК~ Micы�~~ рала КaIЇBCLKOЇ області, IОР"ДIІЧllа 
особа за заl(ОllодавсТDОМ YKpalllll. IДСIІТIІФlкаllіfilшfi код за даШIМl1 ЄДРПОУ 
2б37б37S, IОРИДIIЧIІ~ адреса.: KlfїBCI.Ka обл., м. Бровари, вул. rarapilla, 15, в особі 
ВІІКОН)'JОЧОГО обов ЯЗКІ~ MICЬKO~O ГОЛОВlf - сскретаря ради СаПОіl(I(П ІГОРІІ 
ВПС"ЛLОВ"І,П, ЯІШЙ ~I~ ІІа ПІдставі СТ.42 ЗаКОIlУ Yкpaї1I1I «Про місцеве 
самоврядування в УкраІНШ. з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ~{ушпіл~ ЛI~БОВ МllхаrшіВІІ8, IОРllдll'lна адреса: м.БроваРIІ, 
вул.Енгcnьса,1 кв.28, IдеНТИФlкаЦIЙllllfi код 2312713985, дапі -"ОРЕНДАР", 1 

другої' стОРОIl", уклалll цей Договір про наступнс: 
ДіlOЧИ добровільно і перебуваlО1JИ ПРІІ здоровому розумі та RCllifi пам'яті, 

розуміlОЧИ ЗllачеlШЯ своїх дій, попередньо ознаfiомлсні з ПРИПllсаt.ш ЦlІвіЛЬflОГО 
заl(онодавства, що регулlOlОТЬ укладеflllfi ІIllМН праоочин (зокрема, з ВllмогаМl1 
щодо недійсності праВОЧIІНУ), відповідно по затвердженої рішеННRМ Броварської 
міської paдll від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормаПІВНОЇ грошової 
оціНК1І земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2908 
року Н!!898-47-05 та кеРУIОЧllСЬ положеflНЯМIІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 05 грудня 2005 року уклали цеГІ Договір 
Н!! ] (1І0далі - До?овір) про внесення змін до Договору оренди земелЬflОЇ діЛRtJки 
від 05 ГРУДIlЯ 2005 року за .Н!!040533800216 (надалі -ДОZОllір ореllдll) про таке: 

1. ВнеСТJl до Договору оренди наступні зміНІІ: 

1.1. Пуюст 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу 
земеЛЬНІІХ ресурсів у місті Бровари від 27.10.2008 року Н!!04-З/13-З/1505 
становить: 

-15159 (п'ятнадцять ПIСЯЧ сто п'ятдесят дев'ять) гривень оо копійок. 

1.2. Пункт З.] Договору оренди BllкnaCТII в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік, терміном до 28.08.2009 року. 
Після закінчеНIlЯ строку дії цього Договору ОРЕНДАР має перев~н~ пр~о 
поновлення ЙОГО на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗНlше НІЖ 
за зо календарних дl1ів до закінчення строку діїм цьoг~ Договору письмово 
повіДОМ}IТИ ОРЕНД~ВЦЯ про намір ПРОДОВЖIlТИ иого дно. 

ПоложеНJJЯ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не . .~ 
застосовуJOТЬСЯ у разІ: 

- ВИI(ористаНllі земельної ділянки не з.~ цілЬО~IІМ призначенням; 
- порушення термінів сплати оренднО1 ~a~l, 
- допущення погіршення стану земеЛЬНОI ДlЛЯIIКП». 

4 1 Д говору оренди в .. кnасп. в Ilоступній редакції: 
1.3. Пункт. о 1 ОСИ (десять) відсотків від нормат}.вноі грошової «4.1. Орендна плата станов}.ть о • • 

• оо' И 15 159 гривень І складос. 
ОЦІНIСИ земелЬНОI ДlЛnнк , - 'ятнадцять) гривень 90 копійок на pil(. 
- 1 515,90 (одна тисяча пятсот п 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди викnаСТІ. у наступній редакції: 



«4.3. ОРС1lдllВ плвта ВllОСlln'СЯ • 
(ТРІ.ДЦRТІ.) КIШСllДl1рш.х mliB Ila~IBIIIIMI' часткаМl1 щоміСЯЧІІО протягом 30 
(noДl1ТlCoвoro) ",ісяця без урах~IІІЯ ~III~ за остаllllім Kanelrдap.IIIM Дllем 3BiТlloro 
paxYIIOK ОРСIІДОдавця Н!! 3321781 5700~S 1WUIXO~1 пс~сра.",~ваШIJI ІІВ. РОЗРВХYlIКОВIIА 
ЗКПО 23571923, МФО 821018 О е • УДК у KIIIBCЬКln облаСТІ м. ICJIЄВа, код 
13050500 - ОРС'lда зсмлі». ,Д РЖувач - Броварськс ВДК, КОД КJlВСllфікації 

1.5. Пункт 4.5.2·Договору орс 
• . . Ilnll 1ІІІклаСТІІ в IlаСТУПllіП рсдаlщії: 

«4.5.2. ЗМІІІІ' рОЗ"'lрІВ Зсмельного Полат .. .. '" ку та ставок ореНДIІОI ПЛВТІІ. зміllll 
!lopMaТlI~~IOI грошово І ОЦІІІКІІ, піДRlІІl1СlІІlЯ l1ін. таРllфів зміШI коефіціЄllтів 
IІІдеКСВЦIІ, ВІІЗНВЧСIIJІХ законодавством. ' 

у випадку відмови ОРСІІД . 
4 5 аря ЗМІІШТІІ орендну плату на умовах 

ВllЗlfl1чеllllХ п.. Договору ОРСНД . . ' 
OnlIOCTOPOlIlIbOMY порядку». 

, одавецІ. мас право РОЗlрваТlI цсП ДОГОВІР в 

1.6. ПУIfIСТ 4.5.4 Договору ОРСІІДИ виклаСТIІ в наступнїn редакції: 
«4.5.4. У разі lІевн~сеlfliЯ орендної плати у строк... визначені ЦІІМ Договоро"" 
CYM~ заБОРГОВl1ІfОСТI вважасться податковим боргом і стягується з нара."'УВВНIIЯМ 
пеНІ. ~o н~~аховусться. ІІ? суму податкового боргу (з урахуваЮ.IЯМ wтpафНIІХ 
санl~Ш за ІХ наяВНОСТІ) ІЗ розрахунку 120 відсотків річн.,х облікової CТl1llKI. 
НацІОНального баIJка YlcpaїIIII, діlОЧОЇ на день ВШl1lкнеНJlJI такого nonaYКOBoro 
боргу або на день його (його чаСТ1Іні) погашення, зanеЖllО від того, яка З велlIЧ.IН 
ТВК1іХ ставок Є більшоJO, за кожниА КW1еllдаРlшА день прострочення у його 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору opellnll викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ЯТl1денний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної 
подаТIСОВОЇ службll за місцем знаходже1l1lЯ земельної ділянки». 

1.8. ПУНКТ 9 Договору ореНДІІ доповнити НОВІ ІМ піДПУНКТО~1 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятидеНІІИЙ термін після дер)кавної реєстрації цього Договору та/або 
БУДЬ-ЯКl'IХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповtlень дО 
ДОГОВОРУ тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової служби за 
місцем знаходження земельної діЛЯНКJI). 

1.9. Пункт 11.3 дОГОВОРУ оренди ДОПОВНІІТИ НОВІІМ підпунктом 11.3.3. 
наСТУПIІОГО змісту: «11.3.3. ініціаПIВОIО однісї із Сторін в односторонньому 
порядку У випадках. пер~дбачеllllХ зnконом та цим Договором». 

1.10. ПУНlСТ 11.4 дОГОВОРУ оренди Dllкласти в !1~с:>'пніП редакції: 
«12.4. Розірвання дОГОВОРУ opellnlI землі .за IНІЦ18ПІВОІО Орендодавця в 
ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРЯДКУ допускається у разІ неВ.lконання Opeoдaper.1 ВИМОГ 
пункту 4. підпУІІКТЇВ 6.4 та 9.4 двного Договору. 

2. Цей Договір піДJIJIГ8Є державній реєстрації. 



3. l:\еП Дoгo~!p Ilабllрає '1111111Ості піcnя піДПllсаllllЯ CТOPOIIDMll та Аого 
дсрilСОВllОl реєстрацll та :lастосовуCТLCJI до праповіДllОСШI ШО BIIIIIIКnII З 01.10.2008 

~ 
4. Обо~' язо~ щодо ПОДВІШЯ цього ДоroВОРУ 110 державllУ реєстраціlО та 

BIIТPOТlI, ПОВ ЯЗОІІІ :І Roro дсржаВJlОIО рссстраціСIО, покnадаlОТЬСЯ 110 OpeIIдOДDBUR. 

5. Інші УМОВИ догрвору OPClIlllI зсмеm.llоі l1іЛЯШQr від 08 сіЧІІЯ 2008 року 30 
N!!S8 30J11twаlОТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеП Договір УI,ладСIIО утрьо,," ПРJlміРШIКа."(. що MalOТb однакову 
IОРІIДIt'IIIУ СlіЛУ. оД1lt1 3 ЯКІІХ '1l1ахОдlIТЬСЯ в ОРСIІдодавШІ. ДРУГllп - D OpCIIДDP~. 
третіА - В органі, Яlшfi провів Пого ДсржаВJlУ peccтpauilO - Киівськіfi регіОIIOJ1I.шfi 
філії ДерЖОВІІОГО піДПРlІємства "ЦСІІТРУ дерікаыlгоo земельного кадастру пр" 
ДерЖВВltОМУ коміте-гі У країНІ! ПО '1емсльшrм ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА P~fД~I 
КIІІвськоТ ОБЛАСТІ 
ІОРllДИЧllа адреса : 
м. авари, вул.Гагаріна. 15 
в nпожка Ігоря ВаСIIЛЬОВII'1 
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ОРЕНдАР 

ПП КУ"ІІІіль Л,06011 ~/'L~aiUlill"a. 
IОРИдlrчна адреса : 
м.Бровари. вул.Еигельса. 1 кв.28 



-- АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДА1.ІІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

".1/4.-"---="_' __ -.,;2008 РОІСУ 
м. Бровари 

МИ, ЩО підписалися Нижче: Брооарсы�аa місы�аa рада, в особі 
ВIіІ(ОНУIОЧИЙ обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапозско 
Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, ЩО діс ІІа підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської місы�оїї ради від 

24.07.2008 року N!! 128 з однісі сторони, та ПРllваТlшіі піДПРllСl\lСЦЬ 

IСушпіль ЛlОбов МllхаііЛіВllа, з другої сторони, склали цей Акт про 
наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ПРlІваТlшіі піДПРIІСМСЦЬ 

Кушпіль ЛlОбов МllхаііліВllа прийняла земельну ділянку площеJO 

0,0046га, ДЛЯ обслуговування павільйону, по вул.оліl\lпііісы�ііі,6-а,' 

ЗОl18 14, раЙОIІ 49 в ~1.БРОВ8РIІ. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 28.08.2008 POICY за Х!!834-42-05, від 30.09.2008 року Х!!883-46-05 та від 

16.10.2008 POICY Х!!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІШ) рік, терміном 

до 28.08.2009 року. 

Цей Акт Сlсладено у трьох примірнИІ(ах і є невід'ємноJO частиноJO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Аlіська рада 
R)ридичнаадреса:~ 

м. Бровари, вул.Гага~і~на, 15, 
В ОНУlOчий обов язки 

. с кого,:' ,6лови - секретар 
. '-. ~~ \1. • . (1 ..... 

м с КОl'рвrtи а _ * "\\ 
I1 ,.~,,,,, ., 

і' *CI~':' '1~-"-' 'J~ \1"\\ І, ,. :. : : 't І t;O ~ \: 

І. \'} ~I а о І' 
':' і'!., . .1~ l~сф,ОЖ1(О/ 
~\Ф :;рьь 
.... , .., • А 

'Ч~t.~ft 

ПРИЙНЯЛА: 

Приватний підприємець 

КУllmіль Л,060В МIL~аііліВllа 
Юридична адреса: 

м.Бровари 

вул.Енгельса,1 кв.28 
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" .. ~:...,. .... .' 
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Договір N!!l 
"ро Вllе~е""л ~"ill І}о 1}0lOBOPJ' opelll}II зе.1Іел"ІІ01I}ЇЛЛІІІ'" 

ВІІ> 1 В !"РnВІІЛ 2005 ро,,), Ni10405JJBOOOJ2 
МІСТО БроваРl1 КllїВСЬКОї області 

26 ЛlIСТОПnДl1 дпі ТІІСП1lі ПОСЬІ\ІОГО POI')' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рала КIІЇВСЬКої області, 10рІІДИЧІІП 
особп зп ЗnКОllОДПВСТВОМ YlcpaїIIII, іДСIІТllфікаціЙllІІЙ код за даllll~1ІІ ЄДРПОУ 
26376375, 10РIІДIIЧII~ адреса.: І(lІївська обll., М. БроваРІІ, оул. Гагаріllа, 15, в особі 
ВIIКОIIYlОЧОГО обов язКl~ I\IICЬKO~O ГОЛОВІІ - сскретаря радІ І СППОЖКІІ Ігорп 
DПСІІЛLОВІІІІП, Яlшfi ~I~ ІІа 11Ідставі ст.42 ЗаКОIlУ YKpaїlI1I «Про місцсве 
самоврядуваНІІЯ в УlсраШI», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ДутIlЙ ІОрііі ГРІІГОРОВІІЧ, 10РІІДІІЧllа адреса: м.БроваРIІ, 
ВУЛ.ПОСТllшева,5-б ІСО. 1 , іДСIІТIІФіlсаціііllllЙ КОД 2183319937. дапі -"ОРЕНДАР", :І 
дР),і!оl· сторо"", уклапи цей Договір про lІаСТУПllе: 

ДіJОЧIІ доброоілыІo і перебуваlOЧИ Прll ЗДОРОІІОМУ розумі та ясній пам'яті, 
розуміJOЧИ ЗllачеJJJJЯ своїх дій, попередньо ОЗllаііОМЛСllі з ПРИПllсаМl1 ЦllвіЛLIІОГО 
законодавстоа. що регулJOIОТЬ укладеllllй ШІМІІ праВОЧ11JI (зокрема, з вимогаМl1 
щодо недіnСlіОсті праВОЧIllIУ). відповіДІІа до затверджеllОЇ ріШСlІlІЯМ БрооаРСLКОЇ 
міської радll оід «)О» оересня 2008 року N!!88З-46-05 нормативної грошооої 
оцінки земель міста БрооаРIІ. та рішення Брооарської міської paдll від 16.10.2008 
року N!!898-47-05, від 27.0).2008 року N!!685-З5-05 та керуJOЧИСЬ ПОЛОіКеIlНЯt.1ІІ 
ПУllктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Догооору ореНДІІ земельної ділЯIІКIІ від 18 траВІІЯ 2005 
року уклали цеП Договір N~ 1 ("адсL'lї - Дo~oa;p) про внесеНІІЯ змін до Договору 
ореНДІІ земельної діЛЯIІКИ від 18 травня 2005 року за N!!0405338000З2 (надапі -
Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. ПУНІСТ 2.3 Договору оренди ВllклаСТl1 в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оціllка земеЛLНОЇ діЛЯНКIІ згідно довідки відділу 
зеt.rельних ресурсів у місті Бровари від 24.10.2008 року N!! 04-3/1)-3/1449 
станОВIlТЬ: . 

- 13 604 (ТРIІНадuять тисяч шістсот tIОПIРIІ) ГPIIBHi ОО КОПІЙОК.» 

1.2.ПУflКТ 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. ЦеП Договір УlсладеllО строком на 1 (ОДІІН) pilC, терміном до 27.03.2009 року. 
Після закіllчення СтрО1су діі цього Договору ОРЕНДАР має переВID!СН~ пра?о 
ПОllовленпя його на НОВІ·ІЙ строк. У цьому разі OPE~ДAP повинеll lІе ПІЗНІше НІЖ 

.,..'1. О зnкінчеllНЯ строку ДІІ цього Договору П1IСЬМОВО за 30 IсмендаРllИХ 1-'І"lIВ Д оо • 

повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТИ 1ІОГО Д1l0. 
Положення цього,:.. Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 

застосовYlОТЬСЯ у разі: . 1l3наченням' 
- Bllkopl-lстанні земелыlїї діЛЯНК11 не за ЦІЛЬОВІІМ пр , 

.• аТIІ· - порушеНІІЯ терміllів сплаТl1 ореНДІIОl п~ • ' 
• у зе"lеЛЬНОl дІЛЯНКИ». - допущення ПОГІршення стан .. 

о енди ВlllслаСТІI в наступній редакції: 
1.3.Пункт 4.1 Договору ~ ОСИ (десять) відсотків від нормаТIІВНОЇ грошової 

«4.1. Орендна плата становить о • є. 
• •• • 13 604 ОО rplIBeHb І склада . 

ОЦІНІ(И земеЛЬНО1 Д1ЛJlНlси - '. есят) гривень 40 копійок.)) 
- 1 360,40 (одна тисяча ТРllста ШІСТД 



1.4.Пушст 4.4 Договору оре 
l'ltll ВllКЛаСТІI у 11 • n -

((4.4. ОРСllдllВ плвтв ВІІОСІІТLСЯ • ВСУуПIІІ рсдаКЦI1: 
(ТРI.ДЦЯТlI) калСllдаРШIХ днів IlастуРIВIШt.ш часткаМIІ щоміСЯЧIІО ПРОТЯГОМ 30 
(податкового) місяця без ура,,,;"аIllIЯ ~IIIX за O~llIIiM калСIWРIШМ Дllем звіТlIОro 
рахУllОК Орсндодввця Н!! 3321781 5700~~ UIЛJlХОМ пс~сра,,,~ваIIllЯ ІІа розра.ХУНКООIІ'і 
ЗКПО 23571923, МФО 821018 • УДК у КШОСLКlА області м. КlIСОа, КОД 
13050500 - орснда землі». • ОДСРЖувач - БрооаРСLке ВДК. КОД клаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.6.2 договору о 
• . • РСНДІІ ОllклаСТl1 n наСТУПIІЇn редакції: 

((4.6.2. ЗМІІІІІ РОЗМІРІВ ЗСМСЛІІІОГО n 
1І0рМВТlІВІІОЇ грошової оціllЮ' . одатку T~ ставок ОРСlІдlІОЇ плаТІІ, зміШI 
Їllдеl,свцї'і ВIІзнвчеllllХ заКОllодl. ПlДВIІЩСIIІІJI 1111І. таРllфіо. зміllll коефіціСlІтів , . австоом 

у вJtПВДI'У відмови оренда~я з . 
ВII3I.ачеIШХ п.4.6 ДОГОВОРУ О МIІІIІТlI ореllДНУ плату ІІа умовах. 

• PCllltoltaneUL мас право' fi Д . 
OltllOCТOPOllIILOMY порядку». р011рваТІІ це І orOOIP в 

1.6. Л~ІІІСТ 4.6.4 Договору ореНДІІ ВlІклаСТIІ в наСТУПIІЇn редакції: 
((4.6.4. у разІ неВllесеlll1Я ореl1дl10Ї плати УСТРОКІ . Д 
б' І. Вllзначеll1 UJIM оговором. 

CYM~ за орговаНОСТI вважається подаТІ(ОВНМ боргом і СТЯГУЄТІ,СЯ ") lІарахуваНIІЯМ 
пеНІ •. ~o н~~аховується. H~ СУМУ податкового боргу (з урахуванням штрафllИХ 
CВlI~UIH за ІХ наяВНОСТІ) ІЗ розраХУIІКУ 120 відсотків ріЧIІИХ облікової ставкн 
НаЦІОНального баНJ(а Україн 11, діlOЧОЇ на ДСНЬ ВИЮlкнеЮІЯ такого податкового 
боргу або на деllЬ ~oгo (його чаСТlІні) погашення, залеЖIІО від того. яка з веЛИЧІІІІ 
Т81'IІХ. ставок е БШЬШОIО. за КОЖІІІІА кanендаРIШЙ день Простроtlення у Аого 
сплаТІ». 

1.7. Лункт 6 Договору оренди ДОПОВН11Ти новим піДПУІІКТОМ 6.4 
наступного змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаниіі в п'ятидеННIІЙ термін після державної реєстрації 
ЦЬОГО ДОГОВОРУ та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору ТОЩО надати відповідну копіlО органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Лункт 9 Договору ореНДІ І ДОПОВНІІТІІ ІІОВИМ підпунктом 9.4.6 
наСТУПIІОГО змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реестрації цього Договору та/або 
будЬ-ЯI'}IХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВllень до 
Договору тощо надати відповідну 1,0пі1О органу державної податкової служб .. за 
місцем знаходження земельної ділянlСІШ . 

.; . 
1.9. Пункт 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТИ новим ПІДП}'НКТОМ 12.3.3. 

ІІВСТУПНОГО змісту: ес 12t8.3. іllіціаТlIВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, передбачених законом та цим Договором». 

1.10. ПУНІСТ 12.4 Договору ореНДІІ Вllкласти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі .за ініціаПIВОІО Орендодавця в 
односторонньому ПОРЯДІСУ ДОПУСI'ВЄТЬСJl У разІ неВIІІ'ОНВНIІJl Орендарем ВІІМОГ 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 



3. ':ten Дoro~!p Ilабllрає 'ШIШОсті піспи підПllСВШIR CТOpOIJD)111 та пого 
дерЖnВllОI реєстраЦl1 та :lастосовуєтьсн до правовіД'IОСIII' шо ПIШIІІCnII :І 01.10.2008 
1ШИL 

4. ОБО~'RЗО!, щодо подаlШR ЦЬОГО ДОГОВОРУ ІІа держаВ.IУ peEcтpauilO та 
BllтpaТlI, ПОВ ЯЗВJII З пого держаВIІОIО ресстраціс.о. ПОКnaдDlОТLСЯ ІІа Ореllдодавця. 

5. Інші УМОВІ! noroBopy ореНДІІ земcnыІїї діЛЯIІКИ від 18 травня 2005 року за 
1(п040533800032 ЗВnJlшаlОТЬСЯ бе] ]міll. 

6. ЦеП Договір YlcnaдellO У ТРЬОХ ПРllміРШIКах. ШО MalOТЬ ОДllакову 
IОРllДJfЧIJУ СIlПУ. ОДШІ ] Jl1СІІХ знаходиться n ОРСllДодаnця. ДРУПlfi - в ~peHдap~.: 
третin - в органі. JlКIlА провів Аого державну ресстраціІО - КtIЇBCbKifi рсгIоllanыІІІ 
філії ДержаВІІОГО піДПРlІємства "Центру державного земcJlыІгоo кадастру прп 
ДержаВІІОМУ Ісомітеті У країн 11 по ]eMenLIIIIM ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GPOBAPChKA МІСЬКА РАДА 
КІІІвськоІ0GЛАСТІ 
IОрllДllчна адреса: 

м. Броварн, вул,Гагаріна.15 
в особ' вПО)КI(В Ігори ВПСІІЛЬОВІІ'І 

І.В. СаllОЗIСКО 

, " 

-'І 

ОРЕtlДАР 

ПП Ду",,,,; 10р;'; rpIIZOPOQlll' 

ІОРlІдJlчна адреса: 

ВУЛ, Постишева.56 Ісв.l 
м.БроваРIІ 
обл. Київська 

{i}P~~III"'i 

мп 
( ПР" .fPJI8.1ОСТЇ ІІс·,IIri) 



... АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДlЛЯНIСИ 

ас ДІІ 1/ 2008 - --=-=---_-" року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa l\Іісыаa рада, в 
особі виконуlOЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 
СаПО>ІСка Ігоря Васильовича, що діс на підставі ст.42 Закону YKpaїНl.1 "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВІ'І» з 

однієї сторони та ПРІІваТllllіі піДПРIІС~IСЦЬ ДутІІіі ІОрііі rPllrOPOBII&1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

БРОВОРСЬІСО місЬІСО рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРIIЄ~IСЦЬ 

ПРІlваТflllіі піДПРlfємець Дутиіі Юрііі ГРІІГОРОВ .. Ч прийняв зе'мельну 

ділянку площею 0,0052га, для обслуговування павільйону по 

вул.оБолоflсы�ііі,455 в м.БроваРIІ. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 25.03.2008 POICY за N!!685-35-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік 

терміном до 25.03.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АI;сы/аa рада 
Київської 06лаСnl;-:' 
Юридична адреса: _,:.. 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Викону'!О~~Й обов'язки міського 
голови; 'Оек етар міської радИ 

, . " -
і:, \';,: /, ~-~ -'11' В СаllОЗIСКО І . ., '''- w. . · 
,1"0 \ j ,- І 
" ';:'. \.' І • • І. 
\\ ф \ -оо ... 0.,0 ,/ ":.' • ' 

':.-.е. ,~ :- ." 
.', " r." .~ 
'1-JIТ"i', :il " о' 
lуи.1 І :''1 ~ ' •• ', '. . . . ~~ ... ;: . . -- ~ 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

Дут,,'; ІО.г. 

Юридична адреса: м.Бровари 

Вул.Постишева,5 кв.б1 

tfe'/ / ю.г.ДуnllIlV 
мп ( за HIUIBHOcтi печ аті) 



ДОГОВірНе! 
"ро lІ11есеllllЛ 3/11111 до d 

lд 03 OlOllOPY opelldll зє."І!Л'll0r dlлл",,,, 
11 ЛlfСІІІОllаdа 2005 року МО40533ВОО192 

МІСТО БроваРl1 КJliacЬKoi області 

11 rpУДllП дві 'ПIСЯІ.і BOCLl\lOro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КІІЇВСЬКОЇ області IОРIIДII'lllа 
особа за законодавством УкраїIІИ. іДС:JIтиФікацifiШIП код за даllllМ:1 ЄДРПОУ 
26376375, IОРIIДlfЧ.I~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. farapilll, 15, в особі 
ВIIКОIIYlОЧОГО обов ЯЗКІ~ МІСЬКОго ГОЛОВІІ - секретаря paдll СDПОЖКD Іrорп 
ВаСIIJlЬОВI.I.В, який ~I~ ІІа підставі ст.42 Закону УкраїIШ «Про місцевс 
СОМОВРЯДУВDІІНЯ в УКРОІНШ, З ОДІІОГО боку, то 

ОРЕНДАР: ПП Щербак Ніна InпiB1I1, IОРИДllЧflа адрсса: м.БроваРIІ, 
вул.Грушевського, І-а кв.97, ідеllтифікаціЯниЯ код 2360113721, дanі _ 
"ОРЕНДАР", 3 друго!· стОРОIl1l, уклвnи цеЯ Договір про наступ"е: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміІОЧИ значення своіх діЯ, попередньо ознаЯомлені з ПРllписаМl1 UllBinLHOГO 
законодавства, що реГУпІОІОТЬ укладениЯ ними правочин (зокрем0, з BIll\IOrDМ11 
щодо недійсності правочину), відповіДllО до затвсрджеllОЇ рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року N!88З-46-05 нормаПІВНОЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської радll від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 29.05.2008 року Н!!744-37-05 та керуючись положеНlUlltш 
ПYJfктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної діЛЯIІКИ від 03 листопада 
2005 року уклали цей Договір Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земcnьної ділянки від 03 листопада 2005 року за 
Н!!040533800 192 (надалі - Договір ореllд1l) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВІддІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року Н! 04-3/13-3/1723 
становить: • 

- 19455 (Дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять) гривень оо коmЙок.» 

І.2.Пункт 3.1 Договору оренди викnасти В наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 29.05.2009 року. ПісЛJI закінчення строку 

... Д ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на НОВІІЙ Дll цього оговору .. • . 
У . ОРЕНДАР повинен не ШЗН1ше НІЖ за 30 календарних ДНІВ до 

строк. цьому разІ . ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчення строку діі цього Договору письмово ПОВIДОМlml 

намір продовжити йо~ дію. ОРЕНДАРЯ не 
Попо)кення цього Договору про переважне право . .,.. 

застОСОВ)'ІОТЬСJl у разІ: . • 
• 0·1· діnяики не за ЦІЛЬовим призначенням, - використанНІ земenьн ... 

- порушення термінів сплати ореНДНОI п~а:II, 
- допущення погіршеНИJI стану земелЬН01 ДІЛJ1НКИ». 

е и в,ucnасти в наступній редакції: 
І.З.Пункт 4.1 Договору O~oН:: (д сять) відсотків від нормативної грошової 

«4.1. Орендна ппата становить D е і складає: 
оцінки земельної дinянки -19 4~5,oo ГРИВр:':п'ЯТЬ) гривень 50 копійок» 

_ 1 945,50 (одна тисяча дев ятсот со 



~ 

1.4.ПУlIJа 4.3 Доroвору оре 
«4.3. ОРСJlДI.а плата BflOCllТLC aдl~ ВlllCJlаCnI у l.аСТУПIIЇЙ РCДIUЩїї: 
(ТPIIДЦRТlI) капеllДDРШIХ ДlIЇв l.a~IBIIIIMII чаС11СПМl1 щомїCJIЧlIО протяro~1 30 
(подmcовоro) MiCJIЦR без урах;"'ШIНJI ~IIIX за oCnU'J.j~1 кane.rдopJ'IDI д1'~1 3Di'l1'oro 
рІІХ)'ІIОК Орендодавця Нп 33217815700: ~OM псрсрахувDJПIJI на розрохytlКОDllR 
ЗКПО 23571923, МФО 821018 О. ДІ( у КJIЇBCЬкin області r-I. КІІєва, код 
13050500 - оренда землі)). ,деРжувач - Броварське вдк, КОД КJJаСllфїквції 

1.5. ПУШСТ 4.5.2 ДОГОВОРУ о • . . рснди викnаСТІI в наступнШ редакції: 
((4.5.2. змши РОЗМІРІВ земельного 
IlормаТИВІІОЇ грошової оціНКIІ . податку T~ ставок орсндної плаТll, зміШI 

'оо ' ПІДВІІЩСІІІІЯ ЦIIJ тарІ 1.' • ф'" 
іllдексВЦll, визна'lеllllХ заJСОllодавством. ,1(I'IВ, ЗМІІІІІ КОС Щ1ЄІІТІВ 

У випадку відмови ОРСІ . 
DllзначеНJIХ п.4.5 Догово О Ідаря 3МlllllТИ ореНДIlУ плату на умоввх, 

РУ, рсндодавсць мас право розірваТlI цеП Договір в 
ОДllОСТОРОНltЬому порядку)). 

1.6. П~кт 4.5.4 ДОГОВОРУ оренди викnасти в наСТУПllіП редакції: 
((4.5.4. у разІ невнесення OpeHnI.Jo" . б . .- І мати У строки, ВІІЗflачеНI цим Договором 
cyм~ за 0proBaнocn вважається податковим боргом і стягується з нарвху&аинв; 
пеНІ, ~o н~~аховується. H~ СУМУ податкового боргу (3 урахУВDlIНВI штрафllИХ 
СDИ~IЙ за ІХ HВJlBHOCTI) I~. РОЗР:u'унку 120 відсотків річних облікової CТDBКlI 
НаЦІОНального банка УкраІНИ, ДІЮЧОЇ на день виникнення такого податкового 
боргу або на день ~oгo (його частині) погашення, зanежно від того, яка з величин 
таких ставок є БШЬШОIО, за кожний кanендарний день прострочення У й~го 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 ДОГОВОРУ оренди ВИКJJасти в наступній редакції: 
((6.4. Орендар зобов'язанlіЙ в п'ятиденний термін піспя державної реєстрації 
цього дОГОВОРУ та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ДЇJIJIнкИ)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

((9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації Цboro Договору тв/або 
будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової служби за 
місцем знаходження земельної дinянкИ)). 

1.9. Пунп 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктоt.t 12.3.4. 
наступного змісту: 412.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, передбачених законом та цим Договором)) . 

. - '- -1.10. Пунп 12.4 Договору оренди В}lкnасти в наступНlИ редаКЦlI: 
(12.4. РозірвDННJI Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в 
односторонньому порядку допускається У разі невиконання OpeHдapet.t вимог 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір пiдпJJгає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності піспя .підnисання сторонами та його 
державної реєстрації та застосовується до правОВІДНОСИН шо вииикnи з 01.10.2008 

RQIL 



J 
4. Обов'язок ЩОДО подаllllЯ ЦLoгo ДоroВОРу ІІа державllУ реСС1'рвціlО та 

ВlпрО"I, пов'ЯЗDJIЇ 3 Воro деРilШDllОIО реЄс:траціЄIО, поКJIIIДIUОТЬСЯ IlоОреIIДОДDDЦЯ. 
5. IJtшi )'rtIOBII Договору ОРСІІДІІ зсt.lcnы�оіi дinяllКl1 від 03 nllСТОПадо 2005 

року зо Н9040533800191 зanllWВIОТЬся без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

,рОВ,.РСЬКА ЛIІСhК,. РАД,. 
КIІІВСhкоlОGЛАСТI 
ІОРIІДlfЧllО адреС0 : 
м. Бровори, вул.ГагаріllD, 15 
особі Сппожкп Ігорп ВПСIIЛl.ОВII'1 

в ~ 

~\~ , І.В. Call031C<<O 

мп 

ОРЕНДАР 

ПРlltlа""""ї ІІ;dllРllє.,Ш!l(6 
Щер6а« Н;ІІа IM;Olla 
IОРIІДII'IІІВ адреса : 
вул. Грушевського, 1-0 кв.97 
м. Бровари 

обл. Київська 

.'Ї/.' ## н.I.Щер6а« 
--~----

мп 
( nplIlIlIIIDllom nc',m) 

• .. про що у КНll3і заПllсів Доroвір зареєстровано у BIIKOI{KOMi Броварсько! МІСії' РОДІІ, IJ 2006'року • 
.. реестраціі доroворів ореllДI! В'lІІнено заПIІС ВІД сс_.. _ .1ержаВІІОI 

, 
'=" 



ДОГОВір.NН 
"ро Іlllесе""н з."іll до да" -

• "OBOPJ' opelld" :lе."ел""оr ,)іЛІ"'"" 
~Iд 12 .,еРВІІН 2007 РО"3'.А'!! 16 

МІСТО БрооаРlt КIІЇВської області 

02 ГРУДІІП двІ ТІІСІІ'ІІ ВОСЬМОГО POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~'рСЬК? MiCllKa рада І(ІІЇОСЬКОЇ області, 10Р .. Дllчна 
особа за законодавством Украlllll. InСlІтщ~іка11іПIIllП КОД за nallllt.1II ЄДРПОУ 
26376375, 10Pllnll'lII~ адрсса.: Кllїпська обл .• м. БропаРIІ. оул. ГагаріІІа, І 5, о особі 
DIIKOIIYIO'loro обов ~ЗІ(І~ MICLI(OI:O ГO~Onll - CCI(pcтapH радll СОІІО)ККО Ігоря 
DПСІІЛЬОВІІ'ІО, ЯІСІІІІ ~I~ 11І1 ПЩСТі1111 LOТ.42 ЗаКОIlУ УкраїIІИ ссПро місцеос 
СПМОDрядуваllllЯ в УкраІІІІ)), з onllOro боку, та 

ОРЕНДАР: ПП IваlllЩlllшіі МІІІ(ОЛП rPlIrOPORlI'I, 10plln .. 'llla адреса: 
м.БРОDаРIІ, вул. черIІяхоосы�ого.23-аa 1\0.16. ідеllТIІФікаціП ... IП код 1570813916, далі 
-''ОРЕн,дАР'', 3 дpy~oi' сm?РОIllІ, УКJlаЛIІ цсП Договір про lІаСТУПllе: 

ДIlОІІІІ доБровIлыІО І перебуваlО'l1l ПРІІ ЗДОРОВОМУ розумі та HClliii пам'яті, 
розуміlоtllі ЗllаЧСllІІЯ своїх дНі, ПОl1ереДIІЬО ОЗllайомлеllі з ПРllПllсаМl1 цllвілы�огоo 
законодавства, що регулlOlОТЬ укладеllllП ІІІІМІІ праВОЧ"1І (зокрема, з ВlІмогаМl1 
щодо недійсності праВО'IІІI1У), відповіДIІО до затвердже .. ої рішеllllЯМ Броварської 
місы�оїї ради від «30» вереСІІЯ 2008 року H!!883-46-0S lІормаТИВIІОЇ грошової 
оціНIСI' земель міста БроваРІІ, та рішеllllЯ Броварської місько'ї ради від 16.10.2008 
РОІСУ Не898-47-05, від 20.12.2007 року Н!!560-ЗО-05 та кеРУIОЧИСЬ положе .... Яr.ш 
пушстів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореllДИ земельної діЛЯНКJI від 12 червия 2007 
РОІСУ УКЛВnII цей Договір Н!! 1 (падалі - Договір) про внесення змін до Договору 
ореJJДИ земельної діЛЯIІКIІ від 12 чеРВІІЯ 2007 року за Н!! 16 (надалі - Договір 
ореllдll) про ТВlсе: 

1. Внести до Договору ореНДlІнаСТУПllі зміllИ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору opellnlI В~lклаСТII в наступній редакції: 

«2.3. НормаТlІвна грошова оціlllса земелыІїї ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 
земenЬНlіХ ресурсів У місті Бровар... від 03.11.2008 року Не 04-3/13-311641 
стаНОВИТЬ: 

17 741 (СіМllадцять тисяч сімсот сорок onlla) ГРIIВНЯ ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору opellnll ВИlcnасти в наСТУПllій редакції: 
ес3.1. Цей Договір YlcnaдellO терміном до 20.12.2008 року. Після закінчення cтpo~ 
дії ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР має переВnЖllе право поновлення Гаого на Н?ВШІ 
СТРОІС У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 Ісалендарних ДНІВ до 
заlсіll~ення СТРОІСУ дії цього Договору ПlIСЬМОUО повідоt.IІІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
l1амір продовжити "ого діICJ#" ОРЕНДАРЯ 

ПоложеlJНЯ ЦЬОГО Договору про переваЖllе право не 

застосовуlOТЬСЯ у разі: . чеIJIIПМ' 
- ВltlсористаlJllі земелыІїї діЛЯНКIІ lІе з.~ ЦIJ1ЬО~IІМ ПРИЗІІа , 
- порушеllНЯ TepMilliB сплаТIІ ореНДIІОI плаТll, 

.. . НКІІ» - допущеНJJЯ погіршеJJНЯ стану земелыІІ� дІЛИ • 

1 3 П НІСТ 4 1 Договору ореllдll ВIІКЛnСТIІ в lІаступній редаlсціі:.. .. 
• • у. 10'И (деся'ГЬ) відсотків від HopMaTIIBHOI ГРОШОВОІ ес4.1. ОреНдllа плата стаllОВИТЬ о • • 

• .. • 17 741 ОО ГPlloellb І складає. 
ОЦІІІКИ земелЬНОI ДІЛЯІІІСИ - • ' • ТIlРIl) гривні 1 О копійок в рію) 

- 1 774,10 (одна тисяча СІМСОТ СІмдесят чо 



2 

1.4.Пуш~r 4.3 Договору ореllдl 
І ВllклаСТІI у lІаr"'nlПII·П -

«4.3. ОРСlІдна плата ВІІОСІІТLСЯ ів -.~ І редаКЦIІ: 
(ТРIfДШТIf) календаРНIfХ дllів l�ar-:rvРПIIIIIIМIІ часткаt.ш щоміСЯЧIІО протягом 30 

) • • -. ~ ІІХ ']а ОСТВlшім кап . 
(податкового МІСЯЦЯ без урахуваllllЯ пдв 111 CllдapIIIIM Дllем ЗВIТlIОro 
paxyllOK ОреllДОдавця Н!!· 33217815700005 улднхом пеr:cрах~ваllffЯ ІІа. розраХУIlКОВIfП 
зКПО 23571923. МФО 821018 • Ку КІІІВСІ.КІЙ облаСТІ м. Києва, код 
13050500 - ореllда зсмлі)). • ОДср,кува-, - БроваРСLКС вдк. код клаСllфікаціі 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ОР'"II11 
• • • '" 11 ВlІклаСТIІ в наступній редакції: 

«4.5.2. 3МІІІІІ РОЗМІРІВ ЗСМСJIJ.tIОГО податк та С _ . 
норМОТІ1ОІІОЇ грошової OltiHKII· у. тавок ОРСНЛНОІ плаТІІ. 3МIІІ .. • 11111ВIІIІ1СIІІІЯ ЦІІІ тариф· . ,... 
індексації, ВlІзнаЧСІІІІХ Зilконодавством. • ІІІ. ЗМІНІІ КОСС .. ЩІСІІТІU 

У випадку віДМОВIІ ОРСllда . рн ЗМІІІІІТІІ орсндну плату ІІа умовах 
ВИЗНDчеНlIХ п.4.5 Договору. ОРСндодавсш мас пр . оо Д . ' • аво рОЗІрвати цС.. ОГОВІР в 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору OPCllllll ВlІкласти в ІІаступні" редакції: 
«4.5.4. У разі неВIІ~сеllНИ opellllHOЇ плати у строки, ВIІЗllачсні ц"М ДОГОВОРОМ. 
CYM~ заборговаНОСТІ вважасться Податков"м боргом і стягується З lІарахуван .. ям 
пеНІ. ~o н~~аховусться. "? суму податкового боргу (З урахува .... яМ штрафНIfХ 
саНКЦIИ за ІХ наЯВНОСТІ) ІЗ розрахунку 120 відСОТI(ів ріаlНИХ обліковоі стаВКIІ 
Націонanьного баllка України, діlОЧОЇ на день ВllНllкнення тal(oro податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка З величин 
таких Ставок є біЛЬШОIО, за КОЖНИЙ календарний день прострочення у його 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6 Договору ОРСНД" викласти в наC'lyпній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеНIІИЙ терміІІ піспя держаВIІОЇ реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-НКIІХ додаТI(ОВИХ угод, Договорів про внесення змі .. 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну KonilO органу державної 
податкової служби за місцем знаходжеllНЯ земелыІїї ділянкю). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаТI'ОВИХ угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати qjдповідну l(опіlО органу державної податкової служби за . ~ ... 
МІсцем знаходження зе51enЬНОІ ДІЛЯНКЮ). 

1.9. ПУНІСТ 12.3 ДОговору ореНДІ І ДОП~~Н!ІТИ нов.им підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: «12.3.4. ініціаТИВОIО OДНlЄI ІЗ СТОРІН В односторонньому 
порядку у випадках, передбаченнх законом та ЦИМ Договором)). 

1.10. ПУНlСТ 12.4 дОГОВОРУ оренди Вl1класти в ~~С~ПНій редакції: 
«12.4. Розірвання Договору ореНДІ І землі за ІНЩlатJ.lВОЮ Орендодавця в 
ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ допускається у разі невиконання Орендарем вимог 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір підлягає державній реестрації. 



3. ЦеП Договір lІабllрас '1ІІlЩості після піДПllсаllllЯ cтopOllal\1II та Пого 
держаВIІОї ресстрації та застосовуЄ1'ЬСЯ до ппавопіДIІОСlll1 1110 ПIІШIКnIl З 01.10.2008 
JШПs 

4. ОБО,В'ЯЗО.К ~oдo подаllllЯ цього ДОГОВОРУ 110 держаВIІУ peEc:тpauilo та 
Вll'lpаТll, пов язаlll з иого AcpiКaBllOIO pcccтpauiclo, покnадаlОТЬСЯ 110 Орендодавця. 

5. Інші умови ДОГОВОРУ ОРСІІДІІ ЗСМСЛЬІІОЇ діЛЯНКl1 від 12 чеРПIІЯ 2007 року за 
Nеlб ЗDЛишаlОТLСЯ бсз зміll. 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

ьРОВАРСЬКА Л'ІІСЬК~' РАДА 
Кl1[ВСЬКО[ ОІШАСТІ 
IОридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріllа,1 5 
в особі СаПОЖI(а Ігоря 8аСIIЛЬОВII'І 

ОРЕНДАР 

ПП Inlllllll(ЬИІІІ; '-'111Ішла 
rPIIZOPOOlIl1 

IОРlІдична адреса: . 
ВУЛ. ЧеРlІяховського,23-а кв.16 
м. Бровари 

обл. Київська 
) .. ~ . . 

.1'1 '" іІ І ( м,г.I.ан""..,,,іі 
"l ""'---

мп 
( пр .. 1II1II~lac:ri ІІС'ІІІТЇ) 

-' ої радll про ШО у КlІІsзі 3DПllсів дсржаВIІОЇ Доroвір звреССТРОВІ1110 у BllKOIIKOAli БРОВОРСЬ.КОІ r.~~ 4 200_ P0h.')'. 
рсєстрвціі договорів оре11Дll ~ЧШlено 30ПlІС ВІД сеВ) •. 

"=-



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯШСИ 

&I...!!k-"_--=I..&.;~~ __ .2008 року 
М. БроваРIІ 

Ми, що підписалися Шlжче: Броварська 
Аlіська рада, в особі ВИКОНУJOчого обов'язки міського голови _ секретаря 

міської ради СаПОЖlса Ігоря Васильовича, що діс ІІа підставі ст.42 3alCOllY 

України "Про місцеве саМоврядуваllllЯ в Уlсраїllі", розпоряджеllllЯ 

Броварської міської ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виrсонаНIІЯ оБОВ'ЯЗlсів 

міського голови» з однієї сторони, та ПРllваТlшіі піДПРIIЄ~lець 

ІваНlfЦЬКИЙ МI'lкола ГРИГОРОВИЧ з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРlІваТllllіі підПРIІЁ:~lець 

ІваНlfЦЬКllЙ Микола ГРИГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площеJO 

О,ОО38га, для обслуговування павільйону по ВУЛ. ЧеРIІЯХОВСЬКОГО D раііОllі 

розміщення буд.N!! 13-6 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 20.12.2007 POI(Y за Н!!560-30-05, від 30.09.2008 POI(Y .N1!883-46-05 

та від 16.10.2008 POI(Y Н!!898-47-05 на умовах оренди терміном на 

1 (один) рік, до 20.12.2008 рOlсу. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноJO частиноlO 

договору оренди. 

~ 

ПЕРЕДАлА: 
.". 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
]ва'""(Ь«l"Ї МllI(ола ГРllZОРОВllЧ, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул. черняховсы�ого,2з-аa кв.16 

...... 

, ~ 1 'l i~ \ \ \ / м.г.lваН'ЩЬКltй / 
І . 



Договір N!!l 
"ро tllle~ellllR ~";II до iJOZOflOPJ' ОРlmдll зе."eJlыlff дїЛЛlllm 

tllд /1 ~"Рntl"Л 2006 Ро,,)'А'і10406ЗЗВО0210 
МІСТО БроваРIІ І(ІІЇВСЬКОЇ області 

02 ГРУДІІЯ дві ТIIСЯ'lі ВОСЬМОГо року 
. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рська міСI.ка рада КІІЇВСЬКОЇ області. 10рIІД.I'lllа 
особа за заl(Оllодавством Украlllll. іДСJlТllФікаціЙlІІlЙ КОД за даШIМl1 ЄДРПОУ 
26376375. 'ОРИДИЧІІ~ адреса.: КIIЇВСI.ка обл., М. БропаРlІ, вул. ГагаріІІа. І 5, в особі 
ВІ.КО.ІУІОЧОГО обов ЯЗКІІ. МIСI.кого ГОЛОПII - сскретаря радll Сuпожкп Ігоря 
8ПСIIЛЬОВII'IП, як"П ~I~ ІІа підставі ст.42 ЗаКОIІУ УкраїJl" ((Про місцсве 
саМОВРЯДУВОlІІlЯ n Украшш, з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП IВОIІІЩЬkllА Микола ГРІІГОРОВІІЧ. 10РІІДІІЧllа адрсса: 
м.БроваРIІ, вул. ЧСРlІяхооського,23-а ко.16, ідснтифікаllіЙllllП код І 570813916, далі 
-"ОРЕНДАР", з другої старо"", уклалll цеіі Договір про lІаСТУПJlе: 

Ді.очи добровілыІо і перебупаlО'1ІІ Прll здоровому розумі та ясній пам·яті. 
розумі.очи ЗllачеllНЯ своїх ді". попереДIІЬО ОЗJlайомлсні з приписами цllвілыІгоo 
заКОllодавства. що реГУЛlОIОТЬ укладеllll" ШІМІІ правочин (зокрема. з ВllмогаМl1 

щодо недіЙСlІості праВО'lИIІУ). відповіДIІО до затвеРДЖСIІОЇ рішеНIІЯМ Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року N!!883-46-0S lІормаТИВIІОЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари. та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05. від 26.04.2008 року N!!30S-20-0S та кеРУIО'IIIСЬ положенням .. 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 17 травня 2006 
року уклали цей Договір Н!! І (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної ділянки від ] 7 травня 2006 року за Н!!040633800270 (надалі -
Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореllДIl наСТУПJlі зміllll: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВlІклаСТIІ в наступній редакції: 

«2.3. НормаТИВІІа грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів У місті Бровари від 03.1 ].2008 року Н! 04-3/]3-3/]640 
становить: 

_ 10271 (Десять ТИСЯЧ двісті сімдесят одна) гривня ОО копійок.)) 

1.2.ПУНI(Т 3.] Договору оренди викласти в lІаступніП редакції: 
ее].I. Цей Договір укладеllО терміllОМ до 27.03.2009 року. Після закі,!'чення cтpo~ 
дїі цього Договору ОРЕНДАР має переваЖllе .прав~ поновлення ного на н?в .... 
CТPOIC. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР повинен не піЗlllше ~шк за 30 календарних ДНІВ до 
заlсінчення СТРОІСУ дії u6t>ro Договору письмово ПОВІДОМІІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продовжити "ого діlQ. ОРЕНДАРЯ не 

ПоложеllllЯ ЦЬОГО· Договору про переважне право 

застосовуlOТЬСЯ У разі: . . 
_ використанні земельної діЛЯНКlі lІе за ЦІЛЬОВИМ ПРlІзначенням • 

.. лати· - порушення TepMilliB сплати opeliДlIOI n .' 
. земеЛЬІІОЇ ДІЛЯІІКЮ). - допущення ПОГІршення стану 

о енди Вllкластн в наступній редакції: 
I.З.Пункт 4.1 Договору ~ оси (десять) відсотків від нормативної грошової 

ее4.1. Ореllдна плата становИТЬ о • КJlaдOЄ. 
. .• . 10271 ОО гривень І с . 

ОЦІНJСИ земелЬНОI ДІЛЯІІКИ - , .) .. вень 1 О копійок в рік» 
- 1 027,1 О (одна тисяча двадцяТЬ СІМ гр 



1.4.ПУIІІСТ 4.3 Договору opellnll •• В11клаСТ11 у Ilаступ lі ... 
«4.3. ОреНДllа плата ВIIОСIIТr.ся іВ11 ІІІ І penaKUII: 
(1PIIДЦRTII) КОЛСllдаРIШХ lIlliB 110стіп ІІМІІ 'IOCТК~~III щомісячно протягом 30 
(податкового) місяця без ypaX;BallllJl ~III~ за ОСТПІІІІІМ кancllдopllllM Дllем звіТІІОГО 
paxYIIOK Орендодавця Н!! 3321781 5700~05 І~ЯХОМ пе~рах~ваIIIIЯ 110. розрахУIlКОВIlП 
ЗКПО 23571923, МФО 821018 . ДК У KIIIBCbКln облаСТІ м. КIІСВIl. код 
13050500 - ореllда зсмлі». ' одеРlкува'l - Броварське ВДК, код клаСllфікації 

1.5. ПУІІІСТ 4.5.2 ДОГОІІОРУ ОРСІІД . . . 11 ВllКІlаСТIІ в lІаступніП редакції: 
«4.5.2. ЗМІІІІІ РОЗМІРІВ зсмслыlгоo flоnатк та ". 
IIОРМОТI1ВIІОЇ грошової оціНКI· у. ставок ОРСllдllОI плат .. , З,.. ІІІ 11 

І, ПIДПIlЩСIІIІЯ 1111І тариф' . ф... 
illlIelecauiї, ВIIЗllа'lеIlIlХ ЗПКОllоnавством. • ІП, ЗМІІІІІ КОС ЩІЄІІТІВ 

У випадку віДМОВIІ Ореllд . аря ЗМІІІІІТИ ОРСІІДНУ плоту ІІа умовах 
ВIІЗllачених п.4.5 Договору, ОреllдодавеllL мас пран· Ji Д . ' 
односторонньому порядку». о рОЗlрваТIІ 11С І ОГОВІР В 

1.6. ПУНІСТ 4.5.4 Договору opelllIlI Вllкласти в наступнШ редакції: 
«4.5.4. У разі lІеВIІ~сеllllЯ opeHlIlIOЇ плати у СТРОКІІ, визначені цим' Договором, 
CYM~ заборговаНОСТІ вважасться подаТКОВIІМ боргом і стягусться :І нарахуванням 
пеНІ, ~o н~~аховується. II~ СУМУ податкового боргу (з урахуванням штрафНIІХ 
саН~ЦIЙ за ІХ наЯВIІОСТI) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
НаЦІОНального баlllеа України, діlOЧОЇ на день виникнення такого податкового 
боргу або на nellb його (його частині) погашення, золежно від того, яка :І величин 
таких ставок Е: більшоlO, за КОЖНІІЙ календаР"'IП день прострочення у його 
сплаті». 

1.7. ПУНІ(Т 6 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: 
«6.4. OpelllIap зобов'язаllИЙ в п'ятидеllllИЙ термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнеІІІ. до Договору тощо IІвдаТIІ відповідну копіlО органу державної 
подаТ1СОВОЇ служби за місцем ЗllаходжеllllЯ земельної ділянкю). 

1.8. ПУНlСТ 9 Договору ореНДІ І ДОПОВНІІТІІ новим підпунктом 9.4.7 
наСТУПIІОГО змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після держаВIІОЇ реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо IlадаТИ.J1Їдповідну копіlO opгallY державної податкової служби за 
місцем знаходження земельної діЛЯIІКИ». 

1.9. ПУJlКТ 12.3 Д~ГOBOPY оренди ДОПОВІІІІТ~І новим підпунктом 12.3.4. 
наСТУПIlОГО змісту: «12.3.4. іllіціаТИВОIО одніеї із Сторін в односторонньому 
порядку у випаДJсах, передбачених законом та UIIM Договором». 

1.10. Пункт 12.4 ДОГОВОРУ ореНДІІ ВНlсласти в н~~пнііі редакції: 
«12.4. РозірваННlI Договору ореНДІІ землі за іНЩJаТИВОIО Орендодавця в 
ОДНОСТОРОJlНЬОМУ ПОРЯДІСУ допускається У разі неВlІконання Орендарем ВИМОГ 
ПУНlСТУ 4. підпунктів 6.4 та 9.4 Aalloro ДОГОВОРУ·» 

2. Цей Договір підnягас державній реестрації. 



піДПllсаllШI cтopOlla~1II то "ого 
О ВШШКЛІІЗ 01.10.2008 

4. Обов'язок ЩОДо ПодаllJlЯ цього ДОГОВОРУ 110 ДСрЖоВtlУ peCC1pQuilO то 
ВІІТРОТІІ, ПОВ'ЯЗОllі з Пого ДСРil(ОВIIОIО PCCcтpalliCIO, ПокладаlОТЬСЯ 110 ОРСІІДОДОВЦЯ. 

5. IlІші УМОВІІ ДОГОВОРУ ОРСIlДII ЗСМСЛЬІІОЇ діЛЯIІКIІ від 17 траВІІЯ 2006 року за 
N!!О406ЗЗ800270 ЗDЛlfUlОIОТLСЯ бсз зміll. 

ОРЕНДОДЛВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Кll1всько1О1ШАСТ/ 
Юридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна, І 5 
в особ' СОПОЖІСО Ігоря 80СІІЛЬОВІІЧ 

І.В. СаllОЗIСКО 

МП 

ОРЕНДАР 

ПП I(la""'f"""'; /ІІ1""ола 
rPIIZOPOOII" 
ЮРИДІІЧНО адреса: 
ВУЛ. ЧеРНЯХОDСЬКОго,23-0 кв. І 6 
М. Бровари 
обл. Київська 

,) 
І 

........:;,~c-..:..../ --4[:--;'-(""'!""",,(-:-. / /111. r.IOalllll("KII'Ї 
\, . 

~ МП 
f ІІР" IIDRUllaC ri 11І:'101 і І 

- . кої 11411 про ШО у КНllзі заПllсів ДСРJhїlВllоі Договір зареєстроваllО у ВИКОlІкомі Бровврс".ко: R: р iat, 200/року. 
реєстрації договорів ореllдll В:ШІІСІІО заПIІС ВІД с _ 

'=-



... АІ(Т 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

" ltit " __ ...t..:1 ,t~_2008 року 
м. Бровари 

. МІІ, щО піДПIlСалися Нllжче: Брооарсы�аa міська 
рада, в особі ВИI(ОIlУIОЧОГО обов'язки міського голови _ секретаря міської 
ради Сапожка Ігоря ВаСІІ1ІІJОВllча, що діс на підставі ст.42 Закону УкраїНIІ 

"Про місцеве самоврядуваНIІЯ в У країIІі ", розпорядження Броварсыоїї 

міської ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про ВllКОllаШIЯ обов'ЯЗI(ів MiCbl(oro 

ГОЛОВІ'J» З ОДllісї СТОРОНИ, та ПРllоаТlшіі піДПРlІємець lоаllllцы�llіі 

Мlllсола ГРІІГОРООИЧ з другої СТОРОНИ, СI<Лали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa ~licы�аa рада передала, а ПРllваТlшіі піДПРlІємець 

lоаllllЦЬКИЙ Мlllсола rPlIrOPOOII'1 ПрИЙIІЯВ земельну діляю(у площеlO 

0,0020га, для обслуговуваllllЯ кіоску, по оул.Королеllка о paiiOlli 

РОЗl\lіщеНllП буд. N!64 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 26.04.2007 рOlсу за N!305-20-05, від 30.09.2008 року N!!883-46-05 

та від 16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах оренди терміном до 

27.03.2009 року. 

Цей АІ(Т складено у трьох приміРНl'IІ(ах і є невід'ємноlO частиноlO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська .міська яада 
КIІЇвської' області 
ЮРИДИЧ1Іа адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИlсонуlOЧИЙ обов'язки міСЬІСОГО 
ГОЛОВІ-І - секретар міської ради 

С· І /І.В. Call031CKO І 
-~+Jw'-+J-":"'-

ПРИЙНЯВ: 

ПриваТIІИЙ підприємець 
/BOIIIII(bl(lll; l'Il.r. 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняховського,2З-а I(В.16 

., ) 
,. "о 

.:~,., .~(~( (,І м.г.ІВОIlIІІ(ЬКIl';І 
.... 



Договір Н!!І 
"РО IIIIecellllR ~',ill до дог 

lІід J 7 ОIlОРу opelld" Jе.1Іел",,01 ділR"'''' 
~"pallllR 2006 Ро«у.ltі040633800269 

МІСТО БроваРІ І КllїВСЬКОї області 

01 грУДllR дві ТIIСП'lі ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ міська рада Кllївськоі області, 10РІІДІІЧllа 
особа ЗD заКОllодавством УкраІІІІІ, IДСIІТIІФікаціЙlІІlЙ код за даlllllШI ЄДРПОУ 
26376375, IОРltДIІЧIІ~ адрсса.: КIIЇВСI.ка обл .• м. БроваРІІ, вул. Гагарі ІІа, 15, в особі 
BlfKOIIYIO'loro обов ЯЗКІ~ "IICI.KO~O ГОЛОВІІ - ССI(Рстаря раДIІ СППО'ІСІ(П Ігорп 
ВОСIIJlЬОВII'lа, ЯКIlП ~I~ ІІа ПІдставі СТ.42 ЗаКОIlУ УкраїlІ1І «Про місцсве 
саМОВРЯДУВОШIЯ в УІСРВЩШ, З ОдlІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Івашщький Микола ГРІІГОРОВІІ'І, IОРНДII'lllа адреса: 
м.Бровари, вул. ЧеРIІЯХОПСЬКОго,23_а кв. 16, іДСlІтифікаllіЙllllfi код 1570813916, далі 
-"ОРЕНДАР", 3 друzоl' сторо,,", УI(лалll цсй Договір про наСТУПIІС: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваlОЧ"1 ПРІІ здоровому розумі та ЯСllій пам'яті. 
розуміlОЧИ ЗllачеНIІЯ евоїх дНі, попереДIІЬО ОЗllайомлеllі з ПРIlПllсаМl1 IJlІвілыІгоo 
заКОllодавства, що регуmОIОТЬ укладеШIЙ НlIМIІ праВОЧІІІІ (зокрема, з ВllмогаМl1 
щодо lІедійсності праВОЧI1НУ), відповіДIІО до затвердженої рішеШIЯМ Броварської 
міської ради від «30» верес .. я 2008 року Н!!883-46-05 .. ормаТIІВIІОЇ грошової 
оцінки земель міста БроваРІІ, та ріше"ня Броварської міської раДIІ від 16.10.2008 
року N!!898-47-0S та кеРУIОЧНСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору ореllДIl земелыІїї діЛЯIІІ(И від 17 травня 2006 року уклали 11ей Договір 
Н!! 1 (ІІадалі - ДогОВір) про внесення зміll до Договору оренди земельної ділянки 
від 17 травня 2006 року за N904063З800269 (нвдалі -Договір орЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКIJ ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від ОЗ.ll.2008 року Н!! 04-3/13-3/1642 
становить: . 

- 12586 (Дванадцять тисяч п'ятсот вісімдесят шість) ГPllBeHL ОО КОПlЙок.» 

1.2.ПУIІІСТ 3.1 Договору оренди викласти В lІаСТУПlJій редакції: 
ее3.1. Цей Договір укладеllО терміном до 16.01.2009 року. Після закі .. че .... я СТРО"'! 
дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ЙОГО на Н?ВИІІ 

У . ОРЕНДАР ПОВИllен не пізніше ніж за ЗО календар ..... х ДНІВ до строк. цьому разІ . ОРЕНДОДАВЦЯ 
закінчення стрОІсу діі ULqro Договору письмово ПОВІДОМИТИ про 

намір ПРОДОВЖИТИ Його~іlO. ОРЕНДАРЯ 
Положення цього Договору про переважне право не 

_І. 

застосовуlOТЬСЯ у разі: . вче .. IІЯМ' 
- використанні земельноі ділянки не з.~ UІЛЬО~ИМ приз.. , 
- порушення термінів сплати opeHAIfOl маТІІ, 

оо • янкш) - допущення погіршення стану земеЛЬНОI ДІЛ . 

ен и Вllкласти в наступній редаlщіі: 
1.З.ПуНJСТ 4.1 Договору ор І ОО: ( сять) відсотків від нормаТИВIІОЇ грошової 

ее4.1. Орендна плата становить 10 де. . 

оцінки земельної ділянки - 12 ~86. ГР,нвень І C:~~Є~"BeHЬ 60 копійок в рік» 
- 1 258,60 (одна тисяча ДВІСТІ n ятдесят 



1.4.Пушст 4.3 Договору OPCllltl1 
ВllклаСТІI У наr.тvПllііі РС ... 

«4.3. OpCIfAlla плата ВНОСIIТЬСІ • -.J ДОКЦІІ: 
(ТРllдцml) калсндаРllllХ днів 110 РІВІІІІІ\ІІІ частк~t.ш щоміСRЧІІО ПРОТRГОІ\І 30 
(податкового) MicaЦR без ypax~Ball:~HII~ за OCТDIIIIII\I кanСllДnРШl1\І AIICI\I звіТIІОГО 
рахУl10К ОРСIlДОдавЦІ Н!! 3321781 S700~OS u.;RXOI\I пер"срах~naIllIЯ 110. розраХУIІКОВllіі 
зКПО 2357 J 923, МФО 821 О 18 ДК У KIIIBCЬКJii облаСТІ 1\1. КlІсва, код 
І3050500 - ОРСllда зсмлі)). • ОДСржувач - Броварське ВДІ(, код клаСllфікації 

1.5. Пункт 4.5.2 Догооору ОРСІ . . . IAII оиклаСТIІ о lІаcryПllііі рсдаlщії: 
«4.5.2. ЗМІНІІ рОЗМlрlО ЗСМСЛЬІІОГО Подат та ... 
IlормаТIІОНОЇ грошооої ouill . ку. стаоок ОРСІІДІІО' плаТІІ, 3МІІІІІ 

К11. ПІДО"ЩСJIIІЯ 1111І тІ· . ф... 
індсксоції, ВIІЗНО'lСIIJIХ заКОllодаоством. • арш )10. ЗМІНИ КОС ЩІСІІТID 

У ВIІПnДl(У відмов" ОРСllда . ря ЗМІІІІІТІІ OPc"nIlY плату ІІа умовах. 
ОIIЗIІОЧСНIiХ п.4.5 Договору. OpellAOAaBCUL мас пра . оо Д . 
ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядку)). оо рОЗlрваТIІ це" orOOIP о 

1.6. ПУНІСТ 4.5.4 Догооору оренди Вllкласти в наcryпніП рсдакції: 
«4.5.4. У разі невн~сення opellAIlOЇ плаТIІ у строки. ВИ3lІаче .. і ЦИМ Догооором, 
CYM~ заборговаllОСТI оважасться подаТКОВIІМ боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з lІарахуваllНЯМ 
пеНJ, ~o н~~аховусться. II~ СУМУ податкового боргу (з урахува .... яМ штрафНIІХ 
саНКЦIИ за ІХ наЯВНОСТІ) ІЗ розрахунку 120 відсоткіо річ .... х облікооої стаоки 
Національного банка Україн 11 , діlОЧОЇ ІІа день ВШlІІкнеllНЯ такого податкооого 
боргу або на день ЙОГО (його частині) погашення, залеЖIІО оід того, яка з величин 
таких ставок с біЛЬШОIО, за кожн"іі кanеllдаРНllіі день прострочеllllЯ у його 
сплаті». 

1.7. ПУІІКТ 6 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну l(опіlО органу державної 
податкової службll за місцем Зllаходже .. ня земельної ділянкИ)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підПУНКТОМ 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової служби за 
місцем знаходження земельної ділянкю). 

1.9. Пункт 12.і' Договору ореНДІІ ДОПОВНИТІІ НОВІІМ підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: «12.:~ .. 4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ 
порядку У випадках, передбачених законом та ЦІІМ Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди виклаСТIІ в наступні" редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за itIiuiaTIIBOIO Орендодавця в 
односторонньому ПОРЯД1<У Допускасться У разі невиконання Орендарем вимог 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 



з. ~eii ДOГO~!P Ilабllрас ЧllllllОсті піспя піДПllсаlШЯ СТОРОllаМIІ 1'0 ЙОГО 
держаВllОI ресстраЦIІ та застосоо aLСЯ оп аво ві ІІОСІІІІ I1 О 011І1 ІКЛІІ З 01.10.2008 
~ 

4. Обов'язок ЩОдо ПодаllllЯ QLOfO Договору 110 державну ресстраціlО та 
BllтpaТlI, пов'язані з ііого держаОllОIО РССстраціСIО, покnадаlОТLСЯ 110 ОРСllдодавця. 

5. IlІші УМОВІІ догаоору ОРСllдl1 зсмслыlїї діЛЯIІКIІ оід 17 траОIlЯ 2006 року за 
Н2040633800269 ЗDЛllшаlОТЬСЯ бсз зміll. 

OPEIIДOДABEЦJ, 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р,ІДА 
КlllвськОl ОБЛАСТІ 
10РІІДlltlна адреса: 

м. Бровари, оул.Гагаріна, І 5 
апоаска Ігоря 8аСІІЛЬОВІІЧ 

І.В. CallOJICKO 

мп 

ОРЕІІДАР 

ПП lоо"",(ь"",; kl""IJла rP"~OP(lIl"" 
ЮРllдll'lllа адрсса : 
вул. ЧСРllяхіОСЬКОГО,23-а ко.16 
м. Бровари 
обл. КlІївська 

~ 
,.t:' f { ( l { І kr.г.lоа"",(ь,,,,,ї -40.=-, -f.:, ..,., :,.. .. ..J.,.J~.:......_ 

~; "-

, 
мп 

( ПРIlIlІІ."ості пс',аті) 

• м міської 1Iдll, про ЩО у Кlшзі заПllсів держаВllОЇ Договір зареєстровано у ВІІКОІІКОМІ БРОВВРСЬ.КОІ 11'» р .(" 20QfpOI\'Y. 
РСЄС1рації договорів OPCIIДII ВЧШІСІІО заПIlС ВІД СС_ 



~ АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

"..І! " _____ ~ ____ 2008 POI(Y 
М. БрооаРIІ 

Ми, ЩО піДПИСl11l11СЯ IlJIжче: Броварс:ы�DD l\Ііс:ы�аa раДl1, о 
особі ВИІСОІІУІО"ІОГО обов'ЯЗIСІІ MicLKOrO голоои - сскретаря MiCbl(OЇ раДIІ 

СОПО>ІСlса Ігоря ВаСИ1lьовича, ЩО діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ УКРОЇІІІІ "Про 

місцеве саМОВРJIДУВОllІІЯ О Україні", РОЗПОРЯДЖСІІІІЯ Брооарсыоїї MiCbl(OЇ 

ради від 24.07.2008 Н!! 128 «Про ОIll(ОllаIllIЯ обо о 'ЯЗlсіо міського голоош) з 

однієї СТОрОIlИ, та ПРІІВОТІШ" піДПРJlСI\ІСЦЬ ІВОІІІІЦЬКІІ" lVIШ(ОЛ11 

fPllrOPOBlf'l З другої СТОрОIІИ, СIСЛали цей Акт про ІІаступне: 

Броварс:ы�оo i\lіс:ы�вD РОДа передала, а ПРllваТIШ" підпрІІСI\ІСЦЬ 

ІвоIIицы�ІІї1 МИI(ола ГРІІГОРОВІІ'! ПрИЙIІЯО земслыlу ділянку площеlO 

0,0022га, для обслугооуоаШIЯ Ісіоску, по вул.I(lІївс:ькііі В paiiOlli 

розміщеllllП буд. Ng168 О м.Бровари. ЗемеЛЬІІа діЛЯlІІса надана рішеНIІЯМ 

сесії від 16.10.2008 POI(Y за N!!898-47-0S та від 30.09.2008 POI(Y N!!883-46-0S 

110 умовах ореl1ДИ терміном до 16.01.2009 POICY. 

Цей АІСТ складено у трьох приміРlІюсах і є невід'ємноlO чаСТІШОIO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Бро(Jnрсы(n A';Cbl(n ррдn 
K";(JCbI(OЇ· області '=-
ІОридична адреса : .,'. 
М. Бровари, вул.Гагаріl1а,15 
ВИIСОIJУlOtJиі,j оБОВ'ЯЗІСИ місы�огоo 
го И - сеl(ретар місы�оїї ради 

І / lB. Cnl103IC«O / 
-II("-+~~~-

ПРИЙНЯВ: 

ПриваТНllЙ підприсмець 

/оа"'''(Ь«ІІ'; м.г. 
ІОРИДИЧllа адреса: м.Бровари 
вул. черIІяховсы�ого,23-аa Iсо.16 

)) 
~" JJ си ІІІ M.r.l.allll/(bKIIU І 

'-=..А \о • 



Договір Н!'l 
"ро BllecellllR з."'ІІ до doz, -

вІд 05 ZРJ'дllЛ 20::0РУ ореllдll :Jе.1Іелыll1 дїЛЛllltll 
. Jpo,~ ~0405ЗЗВО0216 

МІСТо БроваРl1 І(ІІЇВСЬКОЇ області 

10 ЛlIСТОIIIIДП доі ТIIСП'lі ООСІ.І\ІОГО 

ОРЕІІДОДАВЕЦІ): Броварсмсо міСI ка "оо • 

особо зо ЗОІСОІІОДОВСТВОМ Уlсро'l' . '. рада J(ШВСLКОІ облаСТІ, IОрIIДIІ'ШО 
11І1, IДСlІтшlJlкацifіl JI ЄДРПОУ 

26376375 IОРIІДII'IІІО адрсса' 1(11" ІІІ КОД за ДОІІІІМІІ . , . IВСI.ко обл М Бров Г' 15 б' ВІІКОІІУІОЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ міСl1 ',. apll, вул. агар шо, ,в осо І 
• (ого голови - CCICPCТ С І 8nCllnbOOII'rn ЯJCIlfi діс І '. аря paдll (11І0)1,1(11 I'Орl1 

, ". 10 ПІдстаВІ СТ.42 ЗаКОIlУ YKpaїlI1I «Про MiCl1CBC 
самоврядуваllllЯ В Украшш, з OAlIoro боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ГубаllОI с· 'П в І ерГI І ячсслаВОIІII'I. IОРllдll'ШО адрсса: 
~.БРОВОРІІ, ~ул.груш~всы�ого,177 Iсв.38, ідеllТllфікuціfiШIJi КОД 1536918134. ДП1lі _ 
OPEH~P , з С)РУі'?' старо"", УКJIП1111 цсіі Договір про наСТУПIІС: 

~1~ОЧIi д~БровIлыІ~ І ~~рсБУDаIО'l1l Прll ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСllіfi пам·яті. 
РОЗУМІІО ІН ЗІІО lеllllЯ СВОІХ дlll, попеРСДIlЬО ОЗllоfiОМЛСllі з ПрllШIСОМl1 шlвілыІгоo 
заКОlІодо~ства. ~o регулlOlОТЬ Уlcnnдеlшfi ІІІІМІІ праВОЧIШ (зокрема, з ВllмогаМl1 
~oдo 1.~еДIЛСIІОС.ТI праВОЧIІНУ). відповідно до затверджсної рішеllllЯМ БропаРСI,КОЇ 
MI~ЬKOI раДIІ BI~ «30)) вересня ~008 ро ІСУ Н!!883-4б-05 нормативної грошової 
ОЦІІІКІІ земель МІста БроваРІІ, та РlшеШIЯ Броварської міської рОДIІ від 16.10.2008 
POICY Н9898-47-05 та IсеРУIOЧIІСЬ положеllllJlМl1 пушcrів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 
Договору ореНДІІ земелыІїї діПJlНКlI від 05 ГРУДІІЯ 2005 POICY УICnП1lII цсіі Договір 
Ни 1 (1І0далі - ДОі'овір) про внесеНІІЯ змін ДО Договору ореНДІІ земельної діПЯНКl1 
від 05 ГРУДІІЯ 2005 року за .Ни04053380021 б (НадП1Іі - Договір ореllдll) про таке: 

1. ВІІеСТIІ до Договору оренди lІаСТУПllі зміllН: 
1.1. ПУІІІСТ 2.3 Договору ореllДl1 BlIкnocTII в lІаступнin редакції: 

«2.3. НормаТIІВllа грошова оціllка земельної діЛЯIІІСІІ згідно довідки ВІДДІЛУ 
земелыIJхx ресурсів у місті БроваРl1 від 03.11.2008pOICY Н!! 04-3/13-3/1631 CТnIIOBIITb: 
-14661 (ЧОТIlРНDДЦЯТЬ ТІІСЯЧ шістсот шістдесят ОДІІО) ГРIlВНЯ ОО копіАок. 

1.2. ПУІІКТ 3.1 Договору ореНДІІ ошcnасти В наСТУШlіЛ редакції: 
«3.1. Цей Договір укладеllО строком на 3 (ТPII) pOICH, терміном до 25.12.2009 РОКУ. 
Після закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР мас персважне право 
ПОllовлеllllЯ Лого ІІа ІІОВИ" СТрОIС. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше lІіж 
за зо кanеllдаРШIХ днів до ЗDlсінчеJlНЯ строку дії цього Договору ПllСLМОВО 
повідомитн ОРЕНДО~ВЦЯ про намір ПРОДОВ>КІІТІІ Лого AiIO. 

ПоложеJlJlЯ цього Договору про переВОЖJlе ПрОВО ОРЕНДАРЯ Ilе 
застосовуJOТЬСЯ у разі: .t:. 

_ ВЮСОРllСТDlші земелыJїї діПЯJII(1І Jlе зо ціПЬОВIІМ призначеJlНЯМ; 
- порушеНІІЯ терміlІів сплатн opeJlAIIOЇ П~n~lІ; 
- допущеШIЯ погіршення стану земелЬНОI ДIЛЯ'IК1Ш. 

1.3. Пушст 4.1 Договору ореНДІІ вшcnаст.! В НDС;>,П~іn редакції: " оо 
«4.1. ОреІІдна плата ста1l0ВJlТЬ 1 0% (десят~) ВІДСОТ.КІВ ВІД нормаТИВНОI ГРОШОВОІ 
оціІІКІІ земеЛЬІІОЇ діЛЯIІК11 - 14 661 ГРlІвень І Сlcnодас. . u • 

_ 1 466,10 (ОДІІа ТJlсяча ЧОТИРІІСТО шістдесят шість) ГРІІВСНЬ 1 О КОПІІІОК на РІК. 

1.4. Пушст 4.3 Договору ореJlДJI ВИJcnаСТl1 у lІаСТУПJlі" редакції: 



((4.3. OPCIlAIlO плата ВІІОСІІТЬСЯ іВ11 
(ТPIIAцml) КDIICIIДOPIIIIX дrliu 110 Р ІІМІІ 'IОстка.\111 щоміСЯЧIІО протягом 30 

• , C'l)'ПIIIIХ за OCТIUIII' • 
(податкового) МІСЯЦЯ без урахУВОlІІlЯ ПДВ ІМ ІСМСІІДОРІІІІМ ДІІСМ ЗВIТlIОro 
рахУIІОК ОРСІІДОДОВЦЯ Н! 3321781 5700005 ~XOM ПС~~РОХ~ОIIIIЯ 110. розрохyrlКОВllП 
ЗІ<ЛО 23571923, МФО 821018 ' ДК У 1(IІІОСЬКIП облаСТІ М. КIІСВо, код 
13050500 - ОРСІІДО зсмлі)). ' ОДСРіІ(УВО'1 - Брооарсы�сc ВДІ(, КОД КnОСllфікоції 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2·Догооору ОРСІІД 
• • • 11 OIIКnOCТII R IlаСТУПllіП рсдокції: 

((4.5.2. ЗМІІІІІ РОЗМIРIR ЗСМCJІІ.ІІОГО Податк та" .. • 
110 МОТІІВІІОЇ' грошоuої 01' . У с rOIIOI\ OPCIIAIIOI ПJІОТІІ, ЗМІІІІІ 
• РОо' 11111(11, 111)10111l(СIIIIЯ lIill. ТUРllфів, зміllll косфіціСllтів 
IIIACICCOUII, ОIIЗIІО'IСIІІIХ ЗШСОIIОДDlIСТВОМ. 

У ВIІПDдIСУ oiJtMOl1II ОРСII)1 . 
4 5 аря ЗМІІІІІТІІ ОРСІІДІІУ ПЛОТУ 110 YMOUD.'C 

ВІІЗІІО'ІСІІІІХ 11.. ДОГОВОРУ ОРСІІДО) • • ' 
ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОРЯДІСУ)). 

, laOCUI. мас право РОЗIР'IОТII цсП дОГОВІР 11 

1.6. ПУІІІСТ 4.5.4 дОГОООРУ OPCllltl1 ВІІКЛОСТІІ IІIШСТУllllіП рсдокції: 
((4.5.4. У розі lІеВIІ~ССIІШI OPCllltllOЇ плат., у СТРОІШ, IІI1:JIІО'IСllі UIIM Догооором, 
СУМ? зоборговаНОСТI пважасться подаТКОВIІМ боргом і СТJІГУСТLСЯ З IlораХУUОlІІlЯМ 
ПСШ, !до ІІ~~DXОВУСТЬСЯ. ІІ? СУМУ податкового БОРI'У (з ураХУООIІНЯМ lIIтроrlШIІХ 
COIIKUlii зо ІХ наяВIІОСТI) ІЗ РОЗРОХУІІКУ 120 oiJtcu'rlciu рі'ш.,х оБJlікооої стаОКIІ 
націоllалыlгоo банка УКРВЇНІІ, AilOLJOЇ ІІа ДСНЬ ВІІІІІІКІІСІІІІЯ такОГО подоткового 
боргу обо 110 день ПОГО (Пого 'IВСТlші) погашеllllЯ, змеЖIІО від ТОГО, яко з ВСЛІІLJІІІІ 
таких стаВОIС с біЛЬWОIО, ЗD ІСОЖІІІІ іі KanCllAnplllln Aellb ПРОСТРО'lеIIJJЯ У Лого 
сплаті»). 

1.7. ПУНКТ 6.4 ДОГОІJОРУ OPCllltll виклаСТIІ в IІШ:'ГУllllіП редакції: 
«6.4. Орендар зоБОВ'RЗВllllіі о I1'ЯТlщеllllllП терміІІ піСІIЯ державної рссстрації 
ЦЬОГО ДОГОВОРУ та/або БУДI,-ЯЮIХ додаТКОВIІХ УГОД, Договорів про ВllссеllllЯ зміll 
та доповнеllЬ до ДОГОВОРУ ТОЩО lІадаТl1 віДПОllіДIІУ .\опіIО oргону дсржавної 
ПОДОТІСОВОЇ СJlужби за місцем знаходжеllНЯ з&:мcJlыІїї діJ'ШIКIШ. 

1.8. ПУІІІСТ 9 ДОГОВОРУ оренди ДОПОUI1ІIТII 1І0ВНМ піДПУlllrfОМ 9.4.7 
IfOCТYl1llOro змісту: 

((9.4.7. в п'ятиденний терміІІ після держаВIІОЇ рССС'грації ЦЬОГО Договору та/або 
будь-яких додаТІСОВИХ УГОД, Договорів про ВІІСССІІШІ змін та ДОПОВНСІІЬ до 
Договору тощо l1одати відповіДIІУ IсопіlО оргаlJУ ДСРіJШDIІОЇ податкової служБІ І за 
місцсм ЗI1DXоджеlШЯ земельної діЛЯIІКIJ). 

1.9. Пушст 12.3 Договору ОРСllдl1 ДОПОВlllml 1І0ОІІМ піДПУIІІСТОМ 12.3.4. 
lJаСТУПl10ГО змісту: <112.3.4. iHiuiaTIIBOIO OAllieї із С'І'оріll в ОДІІОСТОРОІШЬОМУ 
ПОР'ІДІСУ У UИПnДlсах, пеЯQдБULJСllJJХ законом та ЦНМ ДОI·0110РО~J)). 

1.10. ПУІІІСТ 12.4 Догопору opellltll ВШ(JІ?СТІІ u !1~С'~'УПllііі peAalcцiї: 
(12.4. РозірпаllllЯ ДОІ'ОВОРУ opellltlI зеttl1ll .зо IІІЩ1UТIІВОIО ОреllДОДОВЦЯ в 
ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРЯДІСУ допускаСТЬСJl У РОЗІ ІІСUІІІСUШШІІЯ oРСllдорем ВИМОГ 
ПУНКТУ 4, піДПУlllстів 6.41'0 9.4 даllОГО Договору. 

2. ЦеП Договір підnягпе деРЖnUllііі реестрації. 



3. ~еП Дoгo~~p Ilабllрає ЧlIJlІІОсті піCJUI niДnlleallll. eтopOllaMl1 та Поro 
дерilCl101101 peceтpaUll та заетосооуm.са по ппавопіДllОСlІІ1 шо ОIIllIIКЛII З 01.10.2.008 

1ШJSL 

4. Обоо'.ЗО!< ЩОДО noдallll. ЦI,Oro ДоroвоРУ ІІа держаОIlУ peceтpauilO то 
BII11'aТlI, поо'.заш з Пого держаОIlОIО peccтpauiCIO, noкnaдalOТbC. ІІа Ореllдодавця. 

5. Illші YMOOII договору OPCIlJlII земcnыІїї діП.IIКII від 05 грудн. 2005 року за 
Н!!О405338000216 ЗВnllшаlOТltСJl без зміll. 

6. ЦеП Договір Уlcnадено у трьох ПРllміРШlках, шо МOJОТЬ OJlllaKOBY 
10РІІДІІЧНУ ellnY, ОДІІІІ З JlКIIХ ЗІІВХОДІІТLСR В OpCIlJlonaBWJ, другнП - о Ореllдаря, 
третіп - о opralli, JlКИП провіо Пого дсржаВIlУ pcccтpaцilO - КнївськіП periOIla11blliil 
фіпі·ї Держаоного піДПРlJсмства "Цснтру дсржавного земельноro кмастру прн 
ДержаОIlОМУ комітеті УкраїНIІ по зеМCnЬШIr.r рссурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

пп rJ16allOB Cepгїlї ВI",еСЛRВОВIl", 
10РlfДJ.lЧllа адреса: 
м.Бровар .. , вуп.Грушевського,17 кв.З8 

МП 
tnp •• ""."DC'1i ПСЧIrПCIІ) 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

".ір " ___ 1;...1 __ --:2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БРОВОРСЬІСО I\lісы�аa рада, в особі 
ВИКОНУlOчого обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПОЖI(а 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 рОIСУ N!! 128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВIJ) з ОДllісї 

сторони, та приватний підприємець ГуБОIlОВ Ссргііі 8Я'lССЛОВОВIІ'1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсыаa міСЬІса рада передала, а ПРllваТlшіі піДПРllЄl\lСЦЬ 

Губанов Сергій ВЯ'lсслаВОВII'І прийняв земельну ділянку площею 

0,0026га по вул.Королешса,47-а для обслуговуваllllЯ кіОСIСУ в 

I\I.БроваРIІ. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.12.2006 РОКУ за 

;NH92-13-0S, від 30.09.2008 року N!!883-46-05 та від 16.10.2008 року 

.N!!898-47-0S на умовах оренди на 3 (Tpll) роки, терміном до 25.12.2009 

року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська .міська рада 
Юридична адреса: . 

,. 

м. Бровар.и,. вул.Гагаріна, 15 
ВИК9~уі9ч~й~ . .. .. обов'язки 
Mi9f~~ro ~ голов~ .' ~\ секретар 
м'~ч( :';р'" адИ'-', . ''','. ':." l· t:I • ~ • . 

І J::C .. ,'. \ .:: t' І; .- . '. .' \\ \~ ~ • • \ /'1 І і: 

\0;:'.' \,~~ .: ... · ... іІ ~~dапожко І 
~. :~ __ • ., 8"1 

, •• f, • . J 
'~". с.. .....1,. 1-' 
"~" ."'; J І 'I?o~ •• : .... . ~~~. 

ПРИЙНЯВ: 

пп ry6allOB С.В. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Грушевського,17 кв.З8 

~ І С.В.Губанов І 



Договір N!!l 
"ро tlllесеllllЛ з.1І/" do dOlOtlOpy opelldll :Jе1lел""оf dїЛЛІІНІІ 

~ld 21 IIIpatlllR 2007 ро",. It'і1З 
МІСТо БроваРl1 КIІЇВСької області 

20 ЛlIСТОПnДП дві ТlIСП'lі DOCL1\IOfO 

ОРЕІІДОДАВЕЦL: Бров~'рСЬК~ міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОРllДllЧllа 
осоБD 3В 3DКOIIOдaBCТDOM Украl1l1f, IдеllПIФікаціЙIШЙ код за даllllМl1 ЄДРПОУ 
26376375, IОРIІДIfЧJI~ адреса: КlІїпська обл., м. БроваРІІ, вул. rarapilla, 15, а особі 
ВIIIСОНYlО'IОГО обов Я3КI~ MiCЬKO~O ГO~OBII - сеКРL.,.аря ради СППОЖІСП ІГОРІ. 
ВПСllnLОВII'IП, ЯІСІІЙ ~I~ 110 ПІдстаВІ СТ.42 Закону України (сПро місцевс 
сомоврядування в УкраІІІІ)), з ОдlІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ГубаllОВ Ссргin ВЯЧССllаВОПll'l, IОрИДII'lllа адреса: 
м.БроваРIІ, ПУЛ.ГРУШСВСI.КОго,17 кв.38, іДСIІТllфікаl.!іі1ШIЙ КОД 2536918134. ДВ1lі _ 
"ОРЕНДАР", з дpy~oi' сmОРОllLl, УКЛПnIl цеіі Договір про наступнс: 

ДіJОЧИ добровільно і псребуваlО'lИ ПРJf здорооому розумі та ЯСflіli пам 'яті. 
розуміlОЧIІ значення СВОЇХ дій, попередньо 0знаliомлеflі 3 ПрllПllсами ЦllаіЛЬflОГО 
ЗОIСОllодввства, що регулJOJOТЬ укладСШI" ІІІІМІІ правочин (зокрема, з BIIMoгa~1II 
щодо недійсності правочнну), відповідно до затверджсної рішенням Броварської 
міської радll від сс30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормаТИВIІОЇ грошової 
оціНКIІ земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від J 6. J 0.2008 
року Н!!898-47-05 та IсеруJOЧИСЬ положеflНЯМIІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору ореНДІІ земельної діЛЯИКIІ від 21 травНЯ 2007 року уклали цей Договір 
Н!! 1 ("ада,,; - Договір) про внесеllНЯ змін до Договору ореНДІІ земельної діляtlКlI 
від 21 травня 2007 POICY за .Н!!З (надалі - Договір оре"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ виклаcnr в наступній редакції: 
(<2.3. НормаТlІвна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКlІ ВІДДІЛУ 
земелЬНIІХ ресурсів у місті БроваРIІ від 03.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1630 
становить: 

-17137 (сімнадцять ТlIСЯЧ сто трlІДЦЯТЬ сім) гривень ОО IсопіЙок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДIt виклаСТIІ в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір YJCЛвдено строком на 2 (два) роки. терміном до 26.04.2009 року. 
Після закінчення строку дії ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР має перевm~l~ пра~о 
поновленНJI ЙОГО на новий строк. У цьому разі OPE~ДAP повинен не П1ЗНlШС НІЖ 
за ЗО Ісвnендарних днів до ЗВlсіllчення строку Д1l цьoг~ Договору П1IСЬМОВО 

• . ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТІІ ЙОГО Д1l0. 
ПОВJДОМІНИ не право ОРЕНДАРЯ не 

ПоложеНIІЯ цього с:- Договору про перевmк 

застосовYlОТЬСЯ у разі: - . І П юначенням· 
- використаllні земельної ділЯJ1КИ не за ЦIЛЬОВIlr. р , 

- ТІІ· - порущення термінів сплаТlі ореНДНОI пла , 
. емельної діnянкю). - допущення ПОГlрщеНlfЯ стану з 

о еНдl1 ВlІклаСТl1 в наступній редакції: 
1.3. ПУНlСТ 4.1 Договору РОDА ( есять) віДСО'сків від нормативної грошової 

«4.1. Орендна плата стаНОВІІТЬ 1 ОД. . 
. .• . 17 1 37 грJlвень І складає. . 

ОЦІНКИ земелЬНОI ДІЛЯНК~ - ) ГРlІвень 70 копійок на РІК. 
- 1 713,70 (одна тисяча СІМСОТ ТРIІНадцять .._ 

сти у наступНІЙ редаКЦІІ: 
1.4. ПУНlСТ 4.3 Договору оренди Вllкла 
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«4.3. OPCIIДIIB плата ВllОСllТЬся • 
(ТРllдця11l) КDJICндapllIIX дllів Ilа~IВlшr.111 чаcncDr.Ш щоміСЯЧІІО протяro"l 30 
(податкового) місяця без урах;ВВJІIIЯ ~IIIX за OC'I'DIllliM KвneндapHIIM дllСМ звіТlIОro 
pВX)'llOK ОреlfДОДВВЦЯ Н!! 3321781 5700: ~OM пс~~рах~111Я ІІВ. РОЗpD.'(у!IКОВIIП 
зКПО 23571923, МФО 821018 о. ДІ( У КІІІВСЬЮП обпаcn м. IUIЄOD, код 
13050500 - орСllда зсмлі». 'ДСРіКувач - Броварське ВДК. код кnаСllфікації 

1.5. ПУJlКТ 4.5.2 Договору ор 
. . . СНдl1 ВllклаСТl1 в Ilаступній редакції: 

«4.5.2. ЗМllllt розr.llРIВ зсмелы�огоo податк оо' 
IlopMaТliBllOЇ грошової ouill . У ~ стовок ореНДНОI плаТlI, ЗМІІІІІ 

КІІ, ПІДRІІЩСІIJIЯ ЦІІІ та ф' . І.··· 
індсксації, ВltЗllаЧСШIХ законодавством. ,Рll ІВ. 3t.111111 Koell'JЦltIIТlB 

У ВlfПВДКУ відмови Ореl . 
4 5 

Ідаря Зt.lIIllIТJI орендну плату ІІа умоввх 
ВllзнаЧСllІІХ п.. Договору Оре.. . . • 
ОДІІОСТОРОIJІІЬОМУ порядку». 

, додавець мас право рОЗlрваТl1 цей ДОГОВІР в 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДІ І ВІІклаСПI в наСТУПllій редакції: 
«4.5.4. У разі невн~сення opellдllOЇ плаТІI у строки. внзначені ЩІМ Договором. 
CYM~ заборгованосТІ вважається податковим боргом і стягується з нарвхуванням 
пеНІ, ~o на.!'8ХОВУЄТЬСЯ. ІІ? СУМУ податкового боргу (з ypaxYBallH~M urrpафllllХ 
caн~Цlli за ІХ наявносТІ) ІЗ розрахунку 120 відсотків ріЧНІIХ облікової ставК1І 
НацІОНального банка України. діЮЧОЇ на деllЬ виникнення такого податковоro 
боргу або на день його (його частиtlі) погawення. залеЖIІО від того, яка з вenllЧІІН 
таких ставок є більшо1О. за кожниіі календарний день прострочення у його 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. ОреJlдар зобов'язаннй в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯI(ИХ додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору ореllДИ доповнити новим підпункrом 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації ULOro Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеllНЯ змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової СЛУ'ІКбll за 
місцем знаходження земельної дїЛЯllКШ). 

1.9. Пункт ]2Д Договору оренди ДОПОВНИТІІ новим підпункrом 12.3.4. 
наступного змісту: «(12.3.4. ініціаТИВОIО однісї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, пеер"цбачеllИХ законом та цим Договором». 

1.10. ПУНl<Т ]2.4 Договору ореНДІІ Вllкласти в !1~С1)'Пній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі .за IНJЦlаПIВОIО Орендодавця В 
ОДНОСТОРОIlНЬОМУ порядку допускається У разІ неВIІКОНання Орендарем ВІІМОГ 
пуНlcry 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 



3. ~en Доro~.~р ІlвбllРВЄ ЧllІІllОсті пімя піnПllСaJltlя СТОрОllDШ то поro 
nepacBOIIOI ресстрацll та звстосооуmся ДО правопіДНОСIШ що ОШШКn" з 01.10.2008 

~ 

4. Обо~'ЯЗО~ щодо подаНIІЯ 11ЬОГО Договору 110 деРЖОВIІУ реєстраЦЇIО та 
ОIЩ)ОТII, ПОВ ЯЗОIl1 З Пого nеРЖDВIІОIО реєстраціЄIО, покnадmоТLСЯ 110 ОРСllnОДОВЦЯ. 

5. lllші УМОВJI nor.OBOpy оренди зсмелы�о'' діЛЯIІКJI від 21 ТРОВНЯ 2007 року зо 
НпЗ ЗOnIIWВIОТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеП Договір укладсно у ТРЬОХ ПРJlміРIШКа.х. що MOIOТb ОДНОКОВУ 
IOPllllII'IIIY СIfЛУ, ОДJlИ З ЯIСlіХ Зllаходиться в Орсндодавця. друг"П - в OpCI1Дap~, 
tpeтifi - в органі, якиП провів Пого деРЖОВIlУ реєстраціlО - КJlїВСЬКin регіОНaJ1ЬШП 
філії Держвв1tого ninnplICMCТBa "ЦеIlТРУ державного земслыІгоo кадастру ПРІІ 
ДеР>IСООIIОМУ комітеті УКРВЇIІI! по земелЬШIМ ресурсв,". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬК,І МІСЬКА РAlИ 
кнІвськоІ ОБЛАСТІ 
ІОр .. чиа адреса: 
м. Бр ари, вул.Гагаріна,15 

Спп ЖКО Ігоря ВаСIІЛЬОВII'1 

ОРЕНДАР 

пп Ty6allOfJ Сергі,і ВIІI,еслаfJОfJlІ'l, 
ІОридична адреса: . 
м.Бровари. вул.Груwевського,17 кв.ЗВ 

ф= с.в.гу6а".' 

мп 
(ПРІІ 111UI1Иuc:ri ncчmш) 



.... АІСТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНІСИ 

"~" _____ 1.;..../1 __ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСLlса J\Iісы�аa 'рада, в особі 
вЮСОНУJOчого обов'язки міського голови - сеlсретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє ІІа підставі ст.42 Закону УкраіНIІ "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!! 128 «Про виконаНІІЯ обов'язків міського головИ) з однісї 

сторони, та приватний підприємець ГубаllОВ Сергій 8ячеслаВОВII'1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllІІЙ підпрllЄ~lець 

Губанов Сергіо ВячеслаВОВII'1 прийняв земельну ділянку площеJO 

0,00S2ra по вул.оліJ\-шїnсы�llїn,44 для обслуговуваllllЯ J\IайстеРllі з 

pe~IOIIТY ВЗУТТЯ, ОДЯГУ та виготовлеllНЯ КЛlочів в J\-1.БроваРII. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 26.04.2007 року за N!30S-20-0S, від 

30.09.2008 року N!!883-46-0S та від 16.10.2008 POICY N!!898-47-05 на умовах 

оренди на 2 (два) роки, терміном до 26.04.2009 року. 

Цей АІСТ складено у трьох примірниках і є невід'ємноJO частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.. 

-=
Броварсы/аa ,міська рада 

•• 
Юридична адреса: -
м. Бровари, вуn.Гагаріна, 15 
ВИ.~ОНУІОчиЙ обов' яЗКИ 
мі ь ого голови - сеlсретар 

, . 
і ,мі ади" 

11 '(: 
" І.: Ї" і 

І
,.. . , 
-~ '-І '\. . 

\~':.::..'. .. , . :-" ІJ.В.Сапожко І 
~~" ~_.. 'О / 

~\;~ ~, ",:' :,1 
~ .... ' .-.. ; і: 1 ....... 

# • ..:--_.~ 

прИЙНЯВ: 

ПП Гу6анов С.В. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Грушевського,17 кв.З8 

~ І С.В.Губанов І 



Договір Хnl 
"ро OllecellllR :1.11;11 do..\ ,. -

l uо"ооору opelldll зе.1Іедыlrr diлnll"" 
о 'd.2J ЛІІСІІІОllаdа 2004 рону ./t'!!7S9 
МІСТо БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

21 ЛlIСТОПnДО дві ТІІСП1lі ВОСItI'IОГО 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська . мм. 
'" МІська рада КІІІВСЬКОІ облаСТІ, IОРllДllЧllа особа за 

ЗI1КОJlодавсТDОМ :IСР?,IІІII, 1ДеНТllфіКвціRIIIIЙ код З8 JUlIIIIMII ЄДРПОУ 26376375, 
IОРJJ~JIЧJlа ~peca. І(lІ1вська обл., М. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15, в особі ВIІКОIIУIОЧОГО 
O~OB яз~1f МІСЬІСОГО голови:: CCKpcтap~ paдll СаlІОіКI(О ІГОРІІ 8аСIІЛI.ОВIIIIU, ЯКІІЙ діс 110 

ПІДСТВВJ ст.42 Закону Украlllll «Про МІсцеве саМОВРЯД)'ВUIІІIЯ в Україllі)), з ОДІІОГО боку. 
тв 

ОРЕНДАР: ФОП Арендар Аllатолій ОлсксіfiОВII'І. IОР"дll'ша адреса: м.БроваРIІ, 
вул.ЧеРНJIXОВСЬJсого,21-а кв,131, іДСlІтифікаЦЇnll1lfi IСОД 2143503717. свідоцтво ПРО 
деРЖВВIlУ ресстраціJO фіЗИЧIІОЇ особll-піДПРIlСМUЯ від 30.11.1999 року Н!!2 355 017 0000 
000689, далі -"ОРЕНДАР". з друі'Оі' сторо"". уклали цеІІ Договір про наСТУПllе: 

ДіIО'1ІІ добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті. 
розуміlОЧИ значеllJlЯ своїх діА. попередньо ознаfiомлсні з приписаМIІ ullвілыlгоo 
законодавства, що реГУЛIОIОТЬ укладеНІІЙ ЮІМИ правочин (зокрема. :J вимогаМIІ щодо 
JJедійсності правочину), відповідно до затвердженої рішснням Броварської міської ради 
від «30» вереСIlЯ 2008 року Н!!883-46-05 нормаТIІВІІОЇ грошової оцінки земсль міста 
БроваРІІ, та рішеНJlЯ Броварської міської радll від 16.10,2008 року Н!!898-47-05. від 
28.08.2008 року Н!!834-42-05 та керуючись положеННЯ~1І1 ПУllктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 23 ЛlІстопада 2004 року уклали цей Договір Н!! І 
(lІададі - ДОі'овір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 23 
листопада 2004 року за Н!!759 (надалі - Договір ореllд,,) про таке: 

1. ВнеСТIІ до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСТ~1 в насту~Ній peД~Kцii:. . 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ДІЛянки 'JrIДHO ДОВІДК" ВІДДІЛУ земеЛЬНIІХ 
ресурсів у місті Бровари від 21.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/1 337 стаН~~ИТL: 
- 12 839 (дванадцять тисяч вісімсот тридцять дев 'ять) гривень оо КОПІІІОК. 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: . 
«3.1. Цей Договір укладеllО строком на 1 (один) рік. терміном до 28.08.2009 року. П~сля 
закінчення строку діі цього Договору ОРЕНДАР має ~ер~ва)l(~е право поновлення .. o~o 

" У ому разі ОРЕНДАР ПОВlІнен не ПІЗНІше НІЖ за ЗО календарних ДНІВ на JtOBlitl строк. ЦЬ . ОРЕНДОДАВЦЯ про 
до закіllчення строку діі цього Договору письмово ПОВІДОМИТ" 

намір ПРОДОВЖJml Його':,nіJO. ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУ10ТЬСЯ у 
Положення цього Договору про переважне право 

.&.00 

разі: • ельно'l' Дl'ЛЯНКlI не за цілЬОВIІМ ПР11:шаченням; - ВИКОРlfСтаІlН1 зем 
оо ТlI' - порушеllНJI термінів сплати ореНДНОI пло . ' 

- допущеllНЯ погіршення стану земельної ДІЛJIНКШ). 

ен и викласти в наСТУПllій редакції: 
1.З.Пункт 4.1 Договору ор ОLд( ) відсотків від нормаТIІВНОЇ грошової оцінкн 

«4.1. Орендна плата стаНОВІІТЬ 1 О 70 д~сять • 
.. • 12 839 ОО гривень І складає. . 

земеЛЬІІОI ДІЛянки - .' • , . и) rplIBHi 90 ІСОПЇЙОК на РІК. 
- 1 283,90 (Одна тисяча ДВІСТІ ВІСІмдесят тр 



J.4.Пушет4.3 ДоговоРУ ореl'''1 
н І Bllкnacn. у І'ОСТV·П ... 

«4.3. ОреНДllа плата ВJ.ОСIIТЬСя р.."п... peдaJCUII: 
КOnCJIJUIРIШХ ДІІів, l.аСТУПIIIIХ за ~111!MII '.l1сткаМІI щоміСR'IIfО протяroм 30 (ТРІІДЦЯПІ) 

ПДВ ..... ,Ulllll~1 кanClll1llpllJI~ . 
без урахУВDlJIIЯ шляхом Псрсрах І }1Jlсt.l3ВIПIОro (nolU1ncoBoro) місяця 
33217815700005 УДК у КlІЇВСЬкіП оо1аВО!IІІА 110 розра.'<УIIКОDIIП ра.'<У'IОК ОРСІІДОДОВЦЯ Не 
одсржува'l- Броварське ВДК. КОД кnос::"ф.М. ~Іcna.. код ЗКПО 23571923. МФО 821018. 

. ІКОШІ 13050500 - ореllЛI1 землі)). 
1.5. Пушст 4.5.2 Договору ОРСIlДІ 

• • • І BIIКnBCТМ D IIВСТУПlIЇn pCl1aKUЇЇ' 
«4.5.2. 3МIJШ рОЗМІрІВ зсмсльrіОГО n0110T • 
ГРОШОВОЇ ouillKII. піДВIІЩСНШI ціІІ та К,У. та CT~IIOK ОРСІІДНОЇ платll, зміНJI ІІОРМОТІІВІІОЇ 
:ШКОІІОДОВCТDOМ. • РІ(( ІІВ. ·'МІІЩ ко~фіllісllтів iJlJleKcauiї. DJl3НО'lеIIШ( 

у ВІІППДКУ віДl\lОВl1 ОРСІlдаРІI З~lіlllm. 
п.4.5 Договору еторо,ш PO:JP" • OP~"ДIIY ІІЛ;'ТУ І.а Y~IOBax, В'ІЗІІЗ'ІСІІІІХ 
.' ВПІОТІ. ДОГОВІР Оре.'" Я . . доБроDlлы�огоo розіРВ:ШШI ДОГОВ -". КЩО, С ВШ~ІОВП ВШ • ору ЗП ЗГОДОІО сторі .. І'с'і . С:УДОВОI\IУ порядку.)). ' , • ДОГОВІР розр"взcr •• СII У 

1.6. Л~нкт 4.5.4 Договору оренди виклаСТIf в "аступній редакції: 
«4.5.4. у разІ невнесення орендної пл . б' ати у СТРОКІІ, ВJl311ачсНІ цим Договором сума 
ЗD орговаНОСТІ ВВВЖDСТЬСЯ подаТКОВІІМ боргом і стягується з Іlврахуванням ПС;lі. що 
.іОРа.,<овусться на суму податкового боргу (з ур .... ·уВо •• Ня .. r штр Ф ·Л оо .) . . ..,. І'. а "ше саНКЦI за ІХ 
lfаяВ~ОСТJ :3 р~зра:<УIJКУ 120 ВІДсотків річних обліКОJtOЇ' ставки Ha11ioHaJJbflOro банка 
УкраlН!і. Д110ЧОІ на день ВJlНJIКIfСННЯ такого податкового боргу або на день Лога (Лого 
чаСТІJНJ) погашення. залежно від того, яка з велllЧJiН таКIІ:< ставок є більwоrо. 10 КОЖlшfi 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступніА редакції: 

(6.4. Орендар зобов'язаний в п'ЯТJfдеюшй термін після державної реєстрації цього 
Договору тalабо будь·яКlIХ ДОДВТКОВІІХ угод, Договорів про Вllесення змін та доповнень 
до Договору тощо надати відповідну копіJO органу державної податкової службll за 
місцем знаходження земельної ділянкю). 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДl1 доповнити НОЬ"'М підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 

«9.4.6. в п'ЯТliдеНКІіJ1 термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь· 
яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо 
надаТIІ відповідну l,опіlО органу державної податкової служби за MicueM 1нахО!tжеШIЯ 
земельної діЛJШКИ». 

1.9. Пункт 12.4 Договору ореНДІ. доповнити HOBHt.' підпунlСТОМ 12.4.3. 
наступного змісту: «l~.З. іllіціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому порJlдКУ У 
випадках, передбачених закОНОМ та цим Договором». 

&:о-

1.10. Пункт 12.5 Д~ГOBOPY ореНДІ! BIIкnaC111 в наступній редакції: 
«12.5. Розірвання Договору оренд.. землі за ініuіаПIВОЮ Оре}щодавuя в 
односторонньому порядку допускасться у разі .неВIIКОНання Ope~дapeM BlIM~Г .П~НКТУ 4, 
підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. ДОГОВІР вважається РОЗlрваНІІМ за lНЩlаТИВОІ0 
Орендодавця з моменту набyтrя чииності відповідного рішення СУДУ. прийнятого иа 
вимогу Орендодавця». 

2. Цей Договір підлягас державніfi реєстрації. 
3. Цей Договір наб}lрає чинності після підписання СТОРОllами та ЙОГО держвв.tої 

ре ••. ється о пові НОСІІН о вtlНШCJ1ІІ з 01.10.2008 . 
єстрацll та застосов 



4. Обов'язок щодо noдallllJl ЦЬ n, , ." oro ~OroDOpy ПОВ ЯЗОIl1 З "oro ДСРЖВВІІОІО рсєстрацїЄIО, по ІІВ ДСРЖDВ11У рсєстр;ЩЇIО то ВllтрОТ1I, 
• КnIUUUOТЬCA ІІа OpeIIAOдDBW1 

s. ІllШI Yf'IOBII AorOBOPY OPCIIAI' '3СМ оо. • 
J'{!!1S9 зOnllwаlОТЬСR бс, зміll. enыІІ� ДШRІІКІІ від 23 ЛІІСТОПDJ1D 2004 року ,а 

6. ЦсП Доroаір yкnaдcllo У трь СISnY, ОДІ'ІІ З якltХ ЗIIОХОДJ.lТЬСR В Оре ох пр"міРШlках. U10 маlОТЬ ОДllакову 10Pllдll'IIIY 
. Й IIAoAaOI1R APyrl по' ІІШП прОВІВ oro дсржаВllУ pcccтpaUЇI К " .1 - В РСllдаря. третІЙ - а opralli. 

підпрllСМСТВО "Цснтру дсржаВIІОГО ,е О - II1ВСЬКlП регіоIlDлы�іfi філії ДеР)КВВIІ0ГО 
украТІl1І па "",""'1111" ресурсам", ..... lIoro Kaдa<:rpy npll Дep1ll8llllDМУ комітеті 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БрОВАРСЬК'. МІСЬКА Р,ІД,. 
КIІІвсь«о106Л,tСТI 
10РltДlіЧИО адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарїиа.15 
в особі СППО"С1Сіl Ігоря ВаСIlЛЬОDllЧ 

І.В. СnllОЗlеl(О 

ОРЕНдАР 

ФОЛ Арсшдnр Аllnlllолllї ОлеIiС;IЇllfJІІ 
10РИДJlt11lа адрсса : 
ВУЛ. ЧеРllяхівського.21-а кв. \ 31 
м. Бровари 

обл. КlІївська 

/tIIdr ,fi!tf{lft/tlfJ//f' ! /ш'СНIit'!(іУ' ~гIa/ .. ии'1 
.іііmі()/~ -I~P,!1, 11'. (~ І #ЩІ/ j'1"I''''''/' //'Дd:IU./.1J-
l'I"rr:rrjt",. rtrr'cj/' L/"';f" ~/tlI,·Щt' /{нии-

еіі ДІ, 1/ i{l/'i /(1,!lJ' 



.... АІ(Т 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

··L" __ --:...;I'/!:....-_--.;2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: БРОВОРСIаІСО місько родо, В особі 
ВИІСОНytочого обов'язки MiCblcoro голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, ЩО діс на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської MiCbl(OЇ ради від 

24.07.2008 року Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з ОД1lієї 

сторони, та ПРlІваТllllіі ПіДПРIІ~МСЦЬ АРСІІДОР АllОТОЛій ОЛСlссіііОВII'1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa J\olicblca рода передала, о ПРІІваТllllіі піДПРIІСМСЦЬ 

Ареllдар Аllатолій ОлеlссіііОВIІЧ прийняв земельну ділянку площеJО 

O,002Sro, для обслуговування павільйону по вул.Королеllко,68 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 28.08.2008 ро ІСУ за 

:N2834-42-0S, від 30.09.2008 року N!!883-46-0S та від 16.10.2008 року 

N!!898-47-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 28.08.2009 

року. 

Цей Акт СІсладено у трьох примірнИlСах і є невід'ємноJO частиноJO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.. ',. 

Броварська міСЬІса p~дa 
Юридична адреса: -
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки міськогО 
голови - секретар міської ради 

--~..=.....f:""--
/ І.В. СаIJОЗIС;(О / 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
АРЄllдар Аllаmол;li ОЛЄ/(С;'ЇОВ"І, 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.ЧеРНJIXовського,21-а кв.ІЗ 1 

,-A/~~ 
~'7A.O.ApeHlJap/ 



ДОДАТІСОВА У до ДОГОвору ор ГОДА N!!l 
Від 12 ТРПВІІЯ ~~0IД6И зЕмЕлыlіi ДІЛЯІІІ(И 

року Н!040633800260 

м. Бровари ,. ЬІ .. Jt~~ __ ~~ __ 2008р. 

МJI, що піДПIІСалися 111І' , БР 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ" в особі Вlllс,окче. ОВАРСЬІ(А МІСЬІ(Л РАДА. nалі -
., • IIYIO'loro обов' я IR •• Ішсы�оіi РОДІІ СОПОilСIСО ІГОРІІ ВО"ІІ I1 IШСJ.lСОГО ГОЛОІІІІ - ССlсрстаlРl1 . • ~ ЛЬОВІІ'ІП що діс . . з .. МІсцеве самоврядуваНIІЯ в Україні" ' на ПІДстаВІ aKOllY Украlllll "Про 

24.07.2008 Nи 128 «Про ВJ.lКОllаIШЯ об Р~ЗПОРПД)~С"'ІЯ Броварської міської ради від 
ПРІIВПТlшіі підПРIІСМСЦЬ БУГСР'І АІ ОВ .~з~~ МІСЬКОГО ГОЛОВ.І» з однісї СТОРОІІІІ та 
Договору ореНДІІ земелыІїї діЛ;lІк .. IД~:11211СТ0РОВI21'01. уклали Додаткову угоду до 
наступне: траВІІЯ 06 року Н!!р40633800260 про 

Відповідно до рішення сесії Бров ОО, .. ,МІ883-46 05 П арсько. МІСЬКОІ РадІ! від 30.09.2008 року ']а 
_ - ес РО ЗОТПСРДЖСІІІІП ІІОРІ\ІОТІІВІІОЇ Г ... . БРОВПРІІ)) та від 16 1 О 2008 N! РОIUОВОI ОЦI1lКII ЗСМCnЬ I\lістаl 

. .. року за 2898-47-05. внести ']міllИ до наСТУПlIJIХ пункт'IВ 
ДОГОВОРІВ: 

1. ДО п.2.3 і викласти "ого в наступнifi редакції: 
~ормати~н~ грошова оцінка земельної діЛЯНКl1 згідно довіДКl1 відділу зсмеЛЬШIХ 

реСУРСІВ У МІСТІ Броварах КНЇВСЬКОЇ області від 10.10.2008 ']а Н204-3/13-3/1221 

станОВИТЬ: 

13 352 (ТРІІІІПДЦЯТЬ ТІІСЯ'І ТРІІСТО п'ятдссят дві) гривні. 

2. ДО п.4.1 і вюсласти його в наступній редакції: 
РЇ'ІІІП ОРСІІДІІП ПЛаТа CТOllOBllTb 10% від ІІОРІ\ІПТІІВІІОЇ грошової оціШСl1 і 

СІСЛПДПЄ: 

1335,20 (ОДІІа ТІІСЯ'ІП ТРІІСТО ТРІІДЦЯТЬ п'ЯТЬ) гривень 20 копійок в pilC. 

3. до п.4.3 виклаСТJI Яого в наступній редакції: 
Орендна плата ВНОСІІТЬСЯ орендарем щоt.lіСЯЧIІО. ріВШIМИ частками протягом зо 

календарних днів, НЦ;;rYПlIІІХ за остаНllім I(DЛендаРНIІМ днем звітного (податкового) 
місяця шляхом перерахування на Pn'~YIIOK ГУДІ'У 1'llївськоі області 1\1.1(11[00 МФО 
821018 ІСОД 23571923,р/р 33217815700005 - Брооарське УДК. І'од I(ЛОСllфіJсоціі 
13050500 - opellAO зеМJІЇ. 

4. до 0.4.5.2 ВfJКЛОСТJI його В наступній редакції: 
Зміни розмірів земельного податку, піДВlIщеННJI цін, таРllфів, зміНl1 коефіціснтів 

індеl(саціі, ВllзначеllНХ законодавством. ЗмішоваТlI орендну плату за земельні 
ділянки після затвердження нових ставок то після зміни нормативної грошової 
оцінки. У випадку віДМОВІ. ОРЕНДАРЯ зміJIИТИ орендну плату, договір оренди 
земельної ділянки може 6yrtl розірванІІЙ БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОІО В 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку. 



5. до. 0.4.5.4 і ВШCJJаCnI noro в lIacTyrlllin рсдакції: 
У РОЗІ IlеВllСССШIЯ ОРСllДllоі плаТlI у СТРОКІІ ВJIЗllаЧСllі ЦlIМ ДОГОВОРОІ\І, пеJJЯ 

lІараховуCТLСЯ 11І1 суму податкового боргу (ВlCJJlоча;ОЧII суму штрафllllХ саІІКЦin за ЇХ 
IІDЯВJlОсті) із РОЗРВХytlКУ 120 віДСОТКів ріЧIШХ облікової стаВКIІ націоJlonы�огоo баJJКУ 
YKpaїIIII, діlО'lоі ІІа ДСІІЬ ВllllllКllеllНЯ тaKOro податкового боргу або на деІІЬ Пого (Поro 
чаСТIІІIІІ) погаШСIl1IЯ, зanеіlСllО від того, яка з ВCnIIЧIIII таКІІХ ставок Є біЛЬШОIО, за 
КОЖJlJIП кonеІІдаРНlІ'і ~CIIЬ ПРОСТРОЧСІІІІЯ у Пого сплаті. 

б. Всі іllші УІ\ІОВІІ Договору ЗDJ1llwаIОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬК ... Р .. ІД ... 
ІОРІІДllчна адреса: 

м. БроваРІІ, вул.Гагаріна, 15 
ВIІКОНYlОЧIlП обов' ЯЗКІІ міського 
голови - секретар міської ради 

I.В.СRlІОЗIСКО 

мп 

ОРЕНДАР 

ПП Буzера Ат)р;'; B;KIIIOPOIIII". 

ІОРllдична адреса: 
вул.Кllївська.166. КП.51 
м. Бровари 

обл. Київська 

мп ( пр ...... , .. om псч:rri) 

договору ореНд1l земельної ця додаткова угода є невід'ємноJO частиноJO 
. . 12 травня '006 року за Nп0406ЗЗ800260. ДІлянки вІД _ 

~" ----/'-' 
І r:- J 



Договір Н!!І 
"ро llIlесеllllЛ ЗА';" до дОіО 

вІд 12 1l0рр оре"ыl зе.,,,ед,,,,оl dIлRІІ"" 
!"РВIl"п 2006 рону .!t'!0406JJB002S9 

МІСТО БроваРl1 КИівськоі області 

03 грУДІ ІВ ДВЇ ТlIСЯ-IЇ BOCLl\lOfO року 

ОРЕIJДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ міська рада Киівськоі області, 10PIIAtl'llra 
особв ЗВ ЗВКОlfОДОВСТВоМ УкрarШl, IдеllТllфікаціfiШlfi код за ДОІШМІІ ЄДРПОУ 
26376375, 10РIiДIIЧlI~ адреса: J(иївська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, В особі 
BIIKOIIYlO'loro обоп ЯЗКІ~ МІСЬКОго ГОЛОВІІ - 'Секретари paдll СППО~КІ(П Ігоря 
DПСІІJJLОВ •• -.П, ЯКlffi ~I~ ІІа підставі СТ.42 Закону УкраїIШ «Про місцсве 
самоврядування в УкраШI», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Бугера Аllдрій Вікторович, 10РIIДИ'lна адреса: м.БроваРIІ, 
вул.Кllївська,166 кв.51, ідеllтифікаЦЇnllllА код 2434801551, двni -"ОРЕНДАР", 1 

другоі сmОрОIllI, YICnВnIi цеА Договір про HaCТYnlle: 

ДіlОЧl1 добровілыІo і перебуваlОЧИ npll здоровому розумі та яснin пам'яті, 
розуміlОЧl1 Зllочення своїх дій. попереДIІLО 0знаfiомлеllі з ПРIIПІIС~Ш цивілыІгоo 
ЗIUСОНОДDвства, що регулlOlОТЬ укладеШIЙ НИМИ правочин (зокремD, з вимогаМIІ 
ЩОДО недійсності правочtfну), відповідно до затвердженої рішенням .Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року N!!883-46-0S нормативної грошової 
оціНJСИ земель міста Бровари, та рішеllНЯ Броварської місько'ї радll від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05. від 27.03.2008 року N!!685-3S-0S та керуючись положеННЯМ.1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельноі діЛЯНКJI від 12 травІІЯ 2006 
року уклалli цей Договір Н!! 1 ("ада.,,; - Догов;р) про внесення змін дО ДOГOB~PY 
оренди земельної ділянки від 12 травня 2006 року за Н!!040633800259 (HaдВnI -
Договір ОРЄllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступніА редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділЯНЮI згідно довідЮI вІДДІЛУ 
земелЬНІIХ ресурсів у місті Бровари від 12.06.2008 року Н!! 04-3/13-3/899 cтaнOBlrrь: 

9 326 (Дев 'ять тисяч триста двадцять шість) гривень ОО копійок.)) 

2 3 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу 
:e~~ЬHIIX ресурсів у місті Бровари від 21.10.2008 року К!!04-3/13-3/1357 
становить: ОО ." 

-12 321 (ДB8Нaд1VIТЬ тисяч триста двадцять одна) ГРJІВНЯ КОПІІІОК.)) 

1.2.Пункт 3.1 Дot-ОВОРу оренди викnаСТl1 в наступній редакції: 

3 1 Ц .. Д . у,слвдеJ.lО СТРОКОМ ІІа 1 (один) рік, терміном до 27.03.2009 року. 
ес •• еи ОГОВІР .t::; ОРЕНДАР має переважне право 
П· . cтpofl'V дії цього Договору .. • lеля заКІнчення •• ,/ . ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ 
поновлеННJI ЯОГО ІІа нов.иn строк. ~ ЦЬОМУ РDЗ~ діі цього Договору письмово 
за 30 lсanендарних ДНІВ до закІнчення стр ку .. • 

ДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВ)ЮIТlI .. ого AIIO. 
повіДО~IИТИ ОРЕН еважне право ОРЕНДАРЯ не 

ПоложеННJI цього Договору про пер 

застосовуJOТЬС~ у разі: оо' inьOBl1M ПР}lЗначенням; 
- використанНІ земелЬН01 дІЛЯНКИ не за Ц 

"плати' - порушення термінів сплати ореНДН01 оо • ' 

допущення погіршення стану земелЬНОl Д1ЛЯНКИ)). 



1.3.Пушn" 4.1 Догооору opellAl1 
«4.1. OpellДlIB плвта ІІВ період з 27 03 ;~:OCТII о IIOC'lYllllin редакції: 
(дссять) відсотків оід IIOPMBТlIOIIOi'rp' ~oк>: по 30.09.2008 рік CТВIIOOIIТb 10% 
I1'"ВСІІЬ і CКJIDдBЄ: ОШОВОІ ОЦІІІКІ. зсмeJlы�оїї діЛЯШClI - 9 32б,00 

- 479,40 (ЧОТllрltcтn сімдесят дев' ) 
ять rpllBellL 40 копіnоlO) 

«4.1. ОРСllдllВ плата ПОЧIШDlОЧII 3 01 1020 
відсотків від нормаТIІОIlО\' ГРОШОВО" .' . 08 року CТBIIOOIIТЬ 10% (дссять) 
скпадає: І ОЦIІІКlI зсмcnыІїї діЛЯIІКlI - 12 321,00 грllОllЯ і 

- 1 232,10 (ОДНВ тltсяча доісті ТРIІДЦЯТь дві) . 1 О' • rpllBIII КОПl&іок В РІК.)) 

1.4.ПУJlКТ 4.3 Догооору opellДlI ВІІКЛО""" . . .. 
.... І У IIВСТУПIll&і реДВКЦIІ: 

«4.3. ОРСНДІІВ плато ОIlОСИТLСЯ ріВIШМ" ч . 
( 11дцят11) кпnеllдаРШfХ . всткаМIІ ЩОМІСЯЧНО протягом 30 
:rp )' б ДНІВ, НВC'JYПШІХ за остаllнім кanсндаРШIМ днем звіТIІОГО 
(ПОДВТlсоооro МІСЯЦЯ ез урахУВWIНЯ пдв 

О ... " lWUlXом перерахування ІІа розрахУНКОВІІЙ 
рахунок рендодaDЦЯ ",!! 33217815700005 УДК у КlІївськї&і області м. КJlЄВа, код 
ЗЮ10 23571923, МФО.821018, одержувач - БроваРСLке ВДК код клаСllфікації 
13050500 - оренда зеМЛІ)). ' 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній peAaKQu: 
«4.5.2. ЗМі~~1 РОЗМірі~. зеt.!ельног~ податку та ставок орендної MaТll, зміllll 
~ормаПІ~!IО1 ГРОШОВОІ ОЦІНки, ПIДВllщеllНЯ цін, тарифів, зміll" коефіцієнтів 
1ндeKCDЦll, визначених законодавством. 

у ВІШадку відмови Орендаря зміНИТlI ореНДІIУ мату на умовах, 
ВИ3lfачеlfИХ п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірваПI цей Договір в 
односторонньому порядку)). 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної мати у строки, Вlfзначені цим Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягусться з HapaxyвaнIIRt.1 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахування)! штрафних 
санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних обліковоі ставЮІ 
Національного банка України, діlОЧОЇ ІІа день ВИН}lкнення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, ЯІСа з веnllЧИН 
таких ставок с біЛЬШОIО, за кожний кanендарний день прострочення у його 

сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди викnаСПl в наступніn редакції: 

«б.4. Орендар зоБОВ'JlЗJШИЙ в п'ятидеНIIИЙ термін піcnя дер>кавної реєстрації 
цього Договору тalабо~удь-яких додаткових. угод: ДOГOBo~iB про внесення змі~. 
та ДОПОВНСІІЬ до Дого~qpу тощо надати DІДПОВІ~Н~ КОПІІО органу державНО1 

податкової служби за місцем знахОД)lсення земелЬНОI ДШЯНЮШ. 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНИПІ НОВ}ІМ підПУНКТОМ 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстраціі ц~oгo ДоговоРУ та/або 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення З~1Н та ДO~OBHCHЬ до 
Договору тощо надати відповідну копію органу ДCP>ICDВHOI подаТКОВО1 служби за 
місцем знахОД>КСІІНЯ зсмельної діЛЯRJCИ». 



.. ' 

1.9. ПYl~КТ !2.з ДoroB.O~Y. ореllДl1 ДОПОВІІІІТІІ ІІОВІІ,.І піДПУІІКТОМ 12.3.4. 
IlвСТУПІIОГО ЗМІСТУ. « 12.3.4. IIIЩIВТlIВОIО ОДllієі із СторіІІ В OДlIOCТOPOIl1ILOMY 
порядку У ВIIПОДКах, псрсдба'IСIIIIХ заКОIІОМ та ЦІІ,.І Договором)). 

1.10 • .пУ1IКТ 12.4 Договору ореllдll BllкnaCnI в IІВСТУПllіR редакції: 
«12.4. РОЗlрваlШЯ Договору ореllдll землі за ініціаПIВОIО ОреllДОДDВЦЯ в 
ОДІІОСТОРОІІ~ЬОМУ ~орядку допускасться у разі lІеВllКОllаllllЯ OpellдapeM BIIMor 
ПУІІІСТ)' 4, ПIДnУIIКТIВ 6.4 та 9.4 даllОГО Договору. Договір вввжається розірваllllМ 
ЗВ іllіціаТlfВОIО Ореllдодавця з MOMelrтy lІабуггя чlltlllОС:ТЇ відповідllОГО рішеllllЯ 
СУДУ, ПРlfЙllЯТОГО ІІа ВІІМОГУ ОреllдодаuЦR)). 

2. Цей Договір підЛягае дсржаВllifі реСС:ТРlщії. 

3. Цей Договір набирас '1llllІІості після піДПllсаlШЯ СТОРОШ1.\111 та Roro 
деР>IШВllоі реестрації та заСТОСОВУСТhСЯ до правовіДllОСШI що ВIІІШКnII З 01.10.2008 

~ 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та 
витраТlf, пов'язані з його держаВНОIО реєс:траціЄIО. ПОКnaдDlОТЬСЯ на ОреllДОдавця. 

5.1юпі умови договору оренди земельної діЛЯIlКИ від 12 травІІЯ 2006 року за 
Н!!040633800259 залишаJOТЬСЯ без змін. 

, .' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІІІвськоl ОБЛАСТІ 
10рид чна адреса: 

м. Бр ри, вул.Гагаріна, 15 
в осо і ппо_кп Ігоря ВПСІІЛЬОВІІЧ 

І.В. Саll031С«0 

. 
- ....... 1. 

r. .. 
'=-... . 

, .' , ., ' .. 
.' , 

\ . 
" 
" 'о. МП, .' .. .- . 

е. _ .. __ ., ;..: 

І.· ~.,:\ •• ,: 

ОРЕНДАР 

ПП Буzера Аllдр;'; В;«ІІІ0Р0811" 
ІОридична адреса: 

вул. І(иївська, 166 кв.51 
м. Бровари 

обл. Киівська 

мп 
( ПР" IUIIIDIIcк:ri nсч.m) 

.е. .:. 
.. , -' <tI', •• 

"';:;:::.::. '.: " 

- • КО" Р""ІІ про ШО у КlІІl3і заПllсів дсржаВIІОЇ • БроваРСЬКОI МІСЬ 'І -. .. .. 
Договір звреЄС1ровано У ВItКОНКОМI • ее"')) а 20ue року. 

• ЧШlено 311ПІІС ВІд _ 
рес:страціТ ДОГОВОРІВ ореНДІІ В 



-.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧl ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися НИжче: Броварсы�аa J\Iісы�аa рада, в особі 
ВИКОНУІочого обов' язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діс ІІа підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У Ісраїні", РОЗПорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!!128 «Про виконаllНЯ обов'язків міського головю) 3 ОДllісї 

сторони, та ПРІІваТllllіі піДПРllСМСЦЬ Бугсра Аllдрііі ВіКТОРОВІІ" З другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРlІваТllllіі оідОРllЄМСЦЬ 

Бугера Андрііі ВіКТОРОВІІ" прийняв земельну ділянку площеlO 0,0019га, 

для обслуговування кіоску по вул. ГагаріІІа в раііОllі РОЗJ\lіщеlIIIЯ 

буд. N!!11 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 27.03.2008 року за N!!685-35-05, від 30.09.2008 POICY Н!!883-46-05 та від 

16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном 

до 27.03.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.. 

-=
Броварсь/(а .ltliCb/(a pa~~ 
К"івсь/(оі 06лас,"і . 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 

нуЮЧИіГ~БОВ' язки міського 
ОЛ~ и.:... geKp~Tap міської ради 

,1 • .' • • ~ .. , ... =:. : . - ' ... . , 

/ ів. Call03/C/(O / 
-~~~k---

" . , 

'; 

прИЙНЯЛА: 

Приватний підприємець 

Буzера Аllдрііі В;ЮІІОРОВІІЧ, 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Київська, 166 кв.51 

__ 'L...l~~_А:J':--2 __ / А.В.Буzера / 



Договір НеІ 
"ро ОllесеllllЛ :1.11;11 do dDlDIIDltu..\ • 

o·d 24 "''' opellull зе."en"ІІ0r dиrлll"" І .ЛІІ""R 2006 PO«Ylt'!0406JJBOOJJ9 
МІСТо БроваР'1 КllїВСЬКОї обпасті 

03 грУД1IJ1 дві Тllсп,.і ВОсьмого POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ? r.ricLKa рада КІІЇВСЬКОЇ обпасті, 10PIIAII'llla 
особа ЗО зоконодавством УкраШlІ, IдеНТllфікаціЙШIЙ КОД за даlШМl1 ЄДРПОУ 
26376375, 10PlfAlf'lIf~ адреса: KIfїBcLlca обл., М. БроваРІІ, вуn. Гагарі ІІа, 15, u особі 
ВIIКОIIУІОЧОГО обов ЯЗКІ! МІСЬКОГо ГОnОВl1 - секретаря paдll Сапожка Ігорп 
DПСІІЛLОВІІ'ІП, ЯКIlП ~I~ ІІа підставі ст.42 Закону Yкpaї1I1I «Про місцсвс 
СDr.rОВРЯДУВОIШЯ в УКРОЩJ», З ОДJlОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Бугсро Андрііі Вікторович, 10РІІДИЧflа одрсса: м.БроваРII, 
вуn.Кllївсько,І66 кв.51, IдеllТllфікаційний КОД 2434801551, дапі -"ОРЕНДАР", з 
друго.· сmОРОllll, уклали цей Договір про lІаСТУПllе: 

ДіIО'lИ добровіnыІo і перебуваlОЧl1 при ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСIIЇЙ пам'яті, 
розуміlОЧ'1 значення своїх дій, попередньо о:шаАомлсні з ПРИПllсаr.ш цивільного 
закОI{одввства, ЩО регулюють укnодеlШЙ ІІІІМІІ правОЧИIІ (зокрема, з ВllмогаМl1 
щодо недійсності правОЧШIУ), відповіДIІО до затвердженої рішеllНЯМ Броварської 
міської ради від «ЗО» вересня 2008 POICY N!!88З-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста БроваРІІ, та рішення Броварської міської ради від 16.1 0.200~ 
року N!!898-47-0S, від 21.02.2008 року N!!650-ЗЗ-05 та керуючись положеНIІЯr.ш 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної діЛЯНКIf від 24 ЛllПflЯ 2006 
року укпВЛll цеЯ Договір Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін ДО Договору 
оренди земельної ділянки від 24 ЛІІПНЯ 2006 року зв Н!!040633800339 (нодапі -
Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору opeHAlf наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.З Договору оренди виклвСТІ~ в ~аступніЙ.редакціі:. .. 
«2.З. Нормативна грошова оцінка земеЛЬНОІ ДІЛянки зпдно ДОВlДЮl ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті БроваРІ. від 12.06.2008 року Н! 04-З/13-3/899 СТШIОВIПЬ: 

9326 (Дев'ять ТIIСЯ'l триствдвaдцJIТЬ шість) гривень ОО копіЯок.» 

«2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідl10 довідки відділу 
земельних ресурсів у місті БроваРІ! від 21.10.2008 року Н!04-3/13-3/1356 

становить: ОО ... 
- 12 321 (Дванадцять тисяч тpllCТВ ДВaДЦJIТЬ одна) гривня КОПUІОК.» 

1.2.ПУIІКТ З.l ДЬіовору оренди виклвсти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладе«о строком на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 21.02.2009 року. 
П·· • ії цього Договору ОРЕНДАР мвє переважне право 

ІCJUI заюнчеННJI строку Д . ОРЕНДАР ПОВJlнен не пізніше ніж 
Й НОВІIЙ СТРОК. У цьому РОЗІ поновлення ого на. . о ії цього Договору письмово 

за ЗО календарних ДНІВ ДО заКІнчення стр ку Д . 
. ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТlI його ДІЮ. 

ПОВIДОМIiТlf пе еважне право ОРЕНДАРЯ не 
Положення цього Договору про Р 

застосовуютьс~ у разі: ..• inьовим призиаченням; 
- використаННІ земелЬНОI ДІЛЯНКИ не зв Ц 

.. лаТІI· - порушення термінів сплати оренднО1 п.. . І 
. У земеЛЬНОI ДІлянки». допущеНllJ1 попршеНlIJ1 стан 
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I.З.Пушст 4.1 Доroвору 0РСІІДІ' 81. • 
«4.1. ОРСIIДI.а плато І.а псріод 3 21 02 20:=n' а 1ІI1C't)'ПІІІR редвкціі: 
(дссять) віДСОТІсів від II0PMa11IBIIOi·~ 8 ~o~ по 30.09.2008 рік C'1UJIOBIIYЬ 10% 
rpllBCllL і СJCJIвдає: Шово. OЦlIIKII зсмcJlы�оїї AЇМIIKI' - 9 326,00 

5б8,б5 (п'ятсот шістдссят 8ісім) ГPllBellL 65 KoninolC)) 

«4.1. OpellAHa плата ПОЧllllаlОЧl1 з 01 10 
відсотків від II0pMaТlIBHOЇ ГРошово" .. .2008 року CТDIIOBIIТЬ 10% (десять) 
CКnOДIlC: І ОЦlIIКИ зеМCJlLIІОЇ діЛЯllКl1 - 12 321,00 ГРIIВIIЯ і 

- 1 232,10 (Одllа тисяча даі сті тpllд1UlТЬ дві) . І О. • rpllDIII КОПlfiок В РІК.) 

1.4.Пункт 4.3 Договору opellA . .. вшслаCnI у lІаСТУПIllА редакції: 
«4.3. ОРСIІдна плата ВIlОСlrться . . 

) . РІВ}ІІІМІІ частками ЩОМIСЯ'lIlО протягом 30 
(ТРIIДЦЯТJf календарних ДlIIВ наступн . 

) . б ' ІІХ за ОCТUІШМ календарllllМ Дllем зuіТlIОro 
(подаТІсового МІСЯЦЯ ез урахуваllНЯ ПДВ 

О IWUIxOM перерахуваllНЯ ІІа розра:(УJlКОВllfi 
рахунок рендодaDЦЯ НІ! 33217815700005 УДК У KllїBcLKiii області м КIІЄВо. КОД 
ЗКПО 23571923, МФО.821018, одержувач - Броварське ВДК, код ~аСIIФікації 
13050500 - оренда земл!)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореНДІ І викласти в lІаступній редакції: 
«4.5.2. зМі~~1 РОЗМірі~. зеt.~елыlг~~ податку та ставок орендної маПІ, зміНl1 
~opMaTli~~IOl грошово І OUIHKII, ПlдвищеllНJ1 цін, тарифів, зміШI коефіціЄll1ів 
lндеКС8Цll, визначеllllХ законодавством. 

У ВІШВДКУ відмови Орендаря змінити орендну плату на YMOBD.,<, 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірваПI цей Договір в 
односторонньому порядку»). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені ЦІІМ Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нара.,<уванням 
пені, що нара.,<овується ІІа суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
санкцій З8 їХ наяВJfості) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКlI 
Національного банка України, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) поrawення, залежно від того, яка з велИЧllН 
таких ставок є біЛЬШОIО, за кожний кanендарний день прострочеНllЯ уііого 

сплаті». 

1.7. Пункт б Договору оренди Вll1сласти в HacтynHiA редакції: 
«6.4. Орендар зобов~аниА в п'JlТlfДенний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо н&ДаПI відповідну копіlО органу державної 
податкової СЛ)'>lсби за місцем знаходженИJI земельної дїМНКlI»). 

18 Пун 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТИ НОВІI,,1 підпунктом 9.4.7 • • кт 

ІІВСТУПИОГО змісту: 
«9.4.7. в п'JJТllДеllниіі термін пісЛJ1 державної реєстрації ~oгo Договору тalабо 
БУДЬ-JIlCllХ додаткових УГОД, Договорів про внесенИJI ~~IIH та ДO~OBHeнь ДО 
Договору тощо нодати відповідну копію органу державНО1 подаТКОВ01 службll за 
місцем знаходження земельної ділянки». 
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1.9. ПYl!КТ .12.3 Догоо.о~у. opCI'ДI' ДОпоошml IIOOIIM піДПУIІІП'ОМ 12.3.4. 
l.вСТУПIIОГО ЗМІСТУ. ее 12.3.4. IIIЩIО1110010 OДl.icї із СторіІІ О OДl.ocтopOIIIILOMY 
порЯдКУ У ОllПвдкDX, псрсдБОЧСlIJlХ закОIlО.1 та UII .. Доroворо.ш. 

1.10 • .пУIІІП' 12.4 ДогоооРУ ОРСІІДІІ ВlllcnаС111 В l.аСТУПllіП редакції: 
«12.4. РОЗlрваllJlЯ ДОГОВОРУ opCI'AII землі за il.iuia11IBOIO Opel'AOAaBЦR в 
ОДJlОСТОРОПIIЬОМУ ПОРЯДКУ ДОПУСКОЄJ'ЬСR У разі IICBIIKOIIOIIIIR 0pCllдnpCM BIIMor 
ПУJllау 4, піДПУJIIП'ів 6.4:ro 9.4 даllОГО ДОГОВОРУ.» 

2. ЦсП Договір піДnRГОС дсржаВllій рсєстрації. 

3. ЦсП Договір нобирає 'IИНlIОсті піСПR підписаШIR CТOPOIIOMII то noro 
державної реестрації то заСТОСОВУЄТЬСR до правовіДllОСJIН ЩО BIIIIIIКnII з 01.10.2008 

JШ1SL 
4. Обоо'язок ЩОДО ПОДОІІІІR цього ДОГОВОРУ ІІа деРЖОВIІУ реєстраціlО та 

BltтpOТlI, поо'ЯЗОllі з його дсржаВJlОIО peecтpauiCIO, покnадmОТЬСR 110 0PCIIAOAOBЦR. 

5. hlwi умоои ДОГОВОРУ оренди земельної діЛRIІКИ від 24 ЛlIПНR 2006 року за 
Н!О40633800339 зanИШВlОТЬСR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КJJlвськоІО/іЛАСТI 
ІОридична адреса: 

М. Бро ріо., вул.Гагаріна, 15 
в особ ОПО)КІСО Ігоря ВаСllJlЬОВllЧ 

I.B.CallO:JICKO 

.0' 

.'" 

ОРЕНДАР 

ПП Буzєра Аllдрil1 В;"ІІІ0РОВІІ" 
Юридична адреса: 

вул. Київська, 166 KB.S 1 
м.Бровари 

обл. Київська 

А.В.Буzєра 

, .. 
І 
" 

, 
,', .... мп' .... :. ., . ' 
\ • І 
.\.~ '. : .. 

.. \ .!. .' , ';. __ " '.' . r 
": ~ ".. , 

мп 
( ПРIIIІ".llасті IIС'IІІТі) 

... : . . . .,. .' 

, ••• ~'";. --':оо " • і раш" про що у КНll3і заПllсів державноУ 
Доroвір зареєстровано У Вllконкоt.lі Броварс~коі ~~:KO а. 200!f року. 

• І 1ІІІено звп"с ВІД CC~ 
реєстраціі ДОГОВОРІВ оренд" В І 



-- АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися НИжче: Броварська міСLlса рада, в особі 
ВJIJ'ОНytочого обов'язки MiChl,oro ГОЛОВІІ - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діс на підставі ст.42 ЗаКОIJУ YKpaїНJ.1 "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРlІваТllllіі niAnpllE~leUL Бугера АllДрііі ВіlП"ОРОВIIЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броворсы�аa місы�аa родо передала, о ПРllваТlшіі піДПРllЄl\lСЦЬ 

Бугсро Аllдрііі ВіКТОРОВII'1 прийняв земельну ділянку площею 0,0019го, 

ДJIJI обслуговування кіоску по вул. rarapillO в poiiOlli розміщеllllЯ 

буд. N!11 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 21.02.2008 року'зо N!650-33-05, від 30.09.2008 року Н!883-46-05 то від 

16.10.2008 РОКУ N!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДШІ) рік, терміном 

до 21.02.2009 РOlсу. 

Цей АІСТ складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОJО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
-:." 

Броварсы(a АІ;сы(a pa~a 
КІІЇВСЬІ(ОЇ 06лаСlllі -

Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИ1<оііУІочиА обов'язки міського 
Г9,л' ':: секретар 'міської ради 
(І, # 7.,';' " 
;; ~.. : 
., 1 ,. і .:. , , . 
....;.\~..J....IIC:~+--,/ i;jJ.Cal103ICI(O / 

.. -
." , 

ПРийнялА: 

Приватний підприємець 
Буzера Аllдрі'; ВіЮIJОРОВІІЧ, 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Київська,166 кв.51 

_J,.l~~~~-..,4~- / А.В.Буzера / 



Договір N!!l 
"ро IIIIecellll. з."і" до дo~ 

lІід 17 OllOPY ореllдll зе"ел"ІІ0r діл."н" 
,!'OlllOZO 2006 pOНJ' .lt'i!0406JJBOOOS7 

МІСТО БроваРl1 К11ЇВСЬКОЇ області 

25 Л1IСТОПnДП дві TIICII'li ООСІ.АІОГО РО1С)' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ' Бра . 
• варська МIСька рада Київської області IОРl1ДІІЧl1а 

особа за заlСОJJодавством України. іДСl1П1фікаЦЇnШ1іі код за да1111М;1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РИДJ'ЧII~ адреса.: КlІївська обл .• М. БроваРI1. вул. Гагарі ІІа. 15. в особі 
ВIIКОIlУJОЧОГО обов ЯЗJСІ~ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретаря радll СПІІОі1l1са Ігорп 
ВПСIIЛЬОВII'lа. ЯКJffi ~I~ ІІа підставі СТ.42 ЗаКОIlУ УКРОЇШ1 «Про місцеве 
саМОВРJlдуваllllЯ в У краlllШ. з ОДІІОГО боку. та 

ОРЕНДАР: І!П КУЛІІК Вanсрій Вікторович. IОрllДична адреса: м.БроваРIІ. 
бульв.Незо.леЖНОСТI.2 кв.304, ідеНТllфікаціЙIІИЙ код 1774605491. до.лі _ 
&lOPEH~AP". 3 дpyг~i' сторо"". уклалll цей Договір про наСТУПllе: 

дtJОЧИ добровІЛЬНО І перебуваlоtJll ПРІІ здоровому розумі та ЯСl1іn пам'яті. 
розуміlOЧИ ЗlJачення своїх дНі. попередньо ОЗllайомлеllі з ПРllписаМIІ Цllвільного 
законодавство. що регулюють укладеНІІЙ ними правочин (зокремD, з ВIIМОГI1МII 
щодо недійсності правочину). відповідно до Зl1тверджено'ї рішеНIІЯМ БроваРСLКОЇ 
міської ради від «)О» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
оціИJCJf земель міста Бровари, та рішення Броварської міської радl1 від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та кеРУЮЧIlСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору ореllДI' земельної діЛJlНКИ від 26 жовтня 2004 року уклали цей Договір 
Н!! 1 (1І0далі - До?овір) про BHeCeHHJI змін до Договору оренд., земenьної дinЯНК.1 
від 26 ЖОВТНJI 2004 року за Н!!725 (надanі - Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пушст 2.) Договору opellAl1 виклаСТl1 в наступній редакції: 

«2.). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідКl1 ВІДДІЛУ 

земельних ресурсів У місті БроваРl1 від 05.11.2008 року Н!! 04-)/13-3/1742 
становить: . 

- 5525 (П'JlТЬ ТИСJlЧ п'ятсот двадцять П'JlТЬ) гривень ОО КОПІЙОК.» 

1.2.Пункт З.1 Договору оренди викласти в наступиііі редакції: 

«З.l. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік. терміном до 16.10.2009 року. 
ПіСЛJl закінчеllНЯ строку діі цього Договору ОРЕНДАР має перев~н~ пр~о 
поновлення його на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІlнен не ПІЗНІше НІЖ 
за ЗО Jсалендарн"х днів до ЗВ1dнчеННJI строку діі цьoг~ Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДN3ЦЯ про ІІамір ПРОДОВЖІІТІ. його Д1l0. 

ПоложеНІІЯ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не . -~ 
заСТОСОВУJOТЬСJl у разІ: . . 

• ної діЛJlНК" не за цшьовш.1 пр"зна'lеННJlМ, - використанНІ земель оо. 

- порушеНllЯ термінів сплати ореНДНОI пла~, 
• земельної ДIЛJlНКЮ). - допущення попршеННJI СТ8IIУ 

о еНД11 вшcnасти в наступніГІ редакції: 
1.3.Пункт 4.1 Договору ~ОСИ (деСJlТЬ) відсотків від нормативної грошової 

«4.1. Орендна плата становитЬ D • • 

. .• . 5 525 гривень І складає. 
ОЦІНКИ земеЛЬНОІ Д1ЛЯНЮI - .) . 50 копійок.») 

_ 552,50 (п'ятсот п'JlТдеСJlТ ДВІ гривt11 
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1.4.Пушст4.3 Договору орс 
ІІДІІ B11кnaCТ11 у 110 • n '. 

«4.3. ОРСІІДІІО плата BIIOCIIТLC • СТУПІІІ PCJ10KQII: 
(ТРllдWl11I) КDJJСlrдaРШIХ дJliB II Я PIBIIII~III чаСnШМ11 щоміСЯЧІІО протяro~1 30 
(податкового) місяWI без урах;"'ш~; за ОC'IUJшім кanСIШОРllІІМ ДІІСМ звіnlОГО 
pa.~Y110K ОРСІІДОДODWI Н!! 33217815700005 IWUJXOM псрсраху&ШIІІЯ 110 розра.~У1IКОВlln 
ЗICnО 23571923, МФО 821018 • УДК У Кllївськіn області м. КIІЄВо. КОД 
13050500 - оренд~ зсмлі». ' ОДСРіКуВВ'1 - Броварськс ВДІ(, код кnаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору . . . ОРСІІДІІ BllкnaCТl1 в IlаСТУПllіn рсдакції: 
114.5.2. ЗМIІ~1f рОЗМІрІВ ЗСМCnLIІОГО ПО а .., 
IIОРМI1ТIІРllоі ГРОШОВОЇ ОllіШ(lf . Д тку T~ стаРОК ОРСllдllОI ПЛОТІ І. ЗМІІІІІ 
.... • ПlДВIIЩСIIІІЯ 1111І TapIIIIJI' . ..... 
шдексаЦ1l, ВIІЗllа'lСlIJfХ заКОllодавством. . В, ЗI\IІШI кое(I,ЩIСIIТIВ 

у ВШІRДІСУ піДl\lОВl1 ОРСllда п • 
BI131IR'ICIIIIX 11.4.5 Догопо ст р ]І\ІІІІІІТІІ OPCllnl1)' ПЛП'J}' 110 УІ\ІОВПХ, 

• • б' ру, OPOIIII PO]PIIBOIOTL договір OPCllnl1 ЯІСЩО с 
ВІДІ\ІОВО ВІД ДО РОВІЛLІІОГО розіРВОIIJІП договору ЗП ]ronOIO сторіІІ I';n дoгo~ip 
РОЗРІІВОCГLСП У СУДОВОМУ ПОРПДІСУ.». ' 

1.6. П~ІІІ(Т 4.5.4 Договору орснди B11кnaCТ11 в Jlаступній PCдDKцiї: 
«4.5.4. У РОЗІ IІСВIfСССНШI ОРСІІДНОЇ плати у строки В.ІЗІ . Д б' • lачсНІ цнм ого вором, 

cyм~ зв орговаНОСТI вввжається подаТКОВІІМ боргом і стягується :І liарахуваJlШIМ 

ПСЮ. ~o H~~aXOBYCТЬCJl. н? суму податкового боргу (з урахуваНIІЯМ штрафШIХ 
СВН~ЦІЙ за ІХ наяВНОСТІ) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКIІ 
НВЦIОНального башсв У ICPBЇНlI, діlОЧОЇ на ДСНЬ ВИН.IКНСНJlЯ такого податкового 
боргу або на день ~ioгo (ііого частині) погашСННЯ, ЗВnСЖНО від того, яка з веЛИ'IШI 
такИХ ставок С БШЬШОIО, за IСОЖШfЙ квnендарний день прострочення у його 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІІ викnасти в наступній реД81щії: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-JlКІIХ додаткових УГОД, Договорів про внесеНllJI змін 
та доповнень до Договору ТОЩО надати відповідну копію органу держаВIІОЇ 
податкової службll за місцем знаходження земельної дїЛRНIQШ. 

1.8. ПУНlСТ 9 Договору оренди доповнити НОВ.ВІ підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ЯТJlдеННIІЙ термін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну KonilO органу державної податкової служби за 
місцем знаходження земелыІїї дїЛJlНКIШ. 

1.9. Пункт lіз Договору ореНДІІ ДОПОВШІТІІ НОВІІМ підПУНКТОМ 12.3.4. 
наступного змісту: «1:2.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
ПОРЯДІСУ у випадках, передбачених зоконом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореllдИ ВИКJI~ст" в ~~~Hiii редакції: 
«12.4. РозіРВВІtІІЯ Договору ореНДІІ земЛІ .за IНЩlаПIВОIО Орендодавця в 
односторонньому порядку ДОПУСlalЄТЬСЯ У рВЗІ неDJIК~Нання Opeндape~ В.ВІОГ 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. ДОГОВlр .вв~жаа:ься РОЗІ~Ваним 
за ініціативоІО Орендодавци з моменту набуття чИННОСТІ ВІДПОВІДІІОГО РІшення 

СУДУ, ПРИЙНЯТОГО на вимогу Орендодавця». 

2. Цей Договір підлягає деРЖDвній реєстрації. 



3. l:\еА Дого~!р Ilобllрає Чllllllості niCJUI nianllCOlllUl СТОРОIlar.ш та noro 
дерЖВDІІОI РСЄСТРal1l1 Т8 заСТОСОВУЄТLСR до npOBOBiAllOCIIII що BIIIIIIКnII З 01.10.2008 

lШ!SX& 

4. ОбоВ'R30!' щодо noдallllR ULoro ДоroВОРУ 118 деРЖDDIlУ рсєстраЦЇIО та 
ВІІТРОТІІ, пов'Rзаlll з Roro держаВІIОIО ресстраціЄІО, ПОКJ1ада1ОТЬСН 1180реllДОдавця. 

5. l11ші УМОВИ llorOBOpy opellllll земельної діЛЯIІКИ від 17 ЛlОТОГО 2006 РОКУ за 
J(!!0406338000S7 ЗВnllWВIОТЬСЯ без змін. 

6. ЦеП Договір укладеllО У трьох nplIMipllllKOX. що МDlОТЬ ОДllакову 
10рИДІІЧllУ СІІЛУ. ОДІШ З яких ЗНОХОДІІТЬСЯ В Орендодавця. ДРУПIП - в OpellllOp~. 
третіП - в opra1li, ЯКIІR провів його державну ресстраціlО - Київській periollВnLIIIR 
філіі ДерЖВВ1ІОГО підприсмства "Центру держаВIlОГО зсмелы�огоo ICaдDCТPY ПРI! 
ДерхсаВIІОМУ комітеті УкраїНІ! по земелы�мM ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІІlвськоІОБЛ,IСТI 
10РI1дJtчна адреса : 
м. БроваРJ", вул.Гагаріllв,1 5 
• OCfi СапOЖКn Irop. В.СIIJlЬОВIІЧ 

1.B.CaIl03lCKO 

мп 

ОРЕНдАР. 

ЛЛ Кул"к Валеріl; BiKIIIOPOIIII" 
IОриДична адреса: 

бульв. Незanежності,2 кв.304 
м. Бровари 

oбn. КиТае.ха < .о? 
~~~~~ В.В.Кул"к 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

аа i(" __ --:...;I'I~ __ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська l\IiCЬfca рада, в 
особі ВИI(ОнyJОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону Украіни "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської місы�оїї 

ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВIf) з 

однієї сторони, та П pllBaTllllii підпрllЄ~lець КУЛІІК Валерііі 8ilcтopOB .... з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa ~liCЬKa рада передала, а ПРlІваТllllіі піДПР •• Е~.ець 

КУЛШС Валерііі ВіКТОРОВIІЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0019га. 

ДЛЯ обслуговування кіоску по вул.Дlt~ll.трова,18 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за N!!898-47-0S, від 

30.09.2008 РОКУ N!!883-46-0S Та від 16.10.2008 року N!!898-47-0S на умовах 

оренди на 1 (ОДІІІІ) ріІ(, терміном до 16.10.2009 року. 

Цей АІСТ складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська .міська р .. ада 
KlIЇBCbl(OЇ 06лаСI"; ':
Юридична адреса: .... 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОНУІОчий обов'язки міського 

~~iЇ' -секретар міської ради 

~ / І.В. СаlJОЗIСКО / 
---.,.;:~-*--

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

КУЛ,," Валері'; В;ЮІІОрОВlIЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв.Незалежності,2 кв.ЗО4 



М. ІіроlllРl1 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМEJlьноl ДІJШНКІІ 

&раварсыcD I'ІІсыcD Рада" .,(,1 .. .".., 
)pCIIAOдDICIIIo: &раварсыcD I'llСЬІСа рца , IОР'I4I'ЧI'1І Оса6 ~ 20fl....p. 
:оДРПОУ 26376375, 'Орl14I1ЧI,а адрсса:К"Твс.1СІІ омат а 3а 311KOIIOllllBCТDOM УкраТш., іДСlm.ФllCllцlПш.П код 31 даlШМI 
;Ic •• aro roлаlll- сскрствр" r.lісы�іi рц •• Сапажиа І ' м.ІіраlllРIІ, BYII.rarapIHI, І 5, І ос061 11I1CO'1Y1O"oro 0601'011 
"ІСІІІ:&С CllМOIP'ДYIIIIIIJl І Yкpailll" 3 OAIIOro 60КУ та roPR ВIІСIІІІьаа,,'.а, 'ІСІ'П діє ІІа пlДСТІІвl ст.,42 3аlCO.1У УкрІіІІ" "Пр' 
орс'UlllР: Грааlад ••• 1CD Гonу6 Л.адаlffllа ВаСIІІІlа 
'.СlmIФlкаціПIllIП КОД 2709003187 3 apyroro, УIСІІDIIIf u::' 'ОРІІ~IfIЧllа IUIроса: КIІТвська 0611. м.ІіРОВIlРIf ВУІІ. ЧаПllєв .. 1 
ІІІ • AOroDIP про ІІІІЖЧОІІІІВСДСІ.С: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віДПОlіДI'О до рішс.... - Б 

~B74-4S-OS від 30.09.2008 раку оМІ8ІЗ-46-0S та І :C~I РОВllрськоі міськоі РIUIІ. кІІївсысоT 06nllсті alд 18.09.2008 рок 
ТlIС КОР';С1)'вашUl 3смсІІыfy діllll.КУ Мощсю :030:·10.1008 ,mB98-47-05 І'IUIІІЄ, 11 ОРЕНДАР ПРI'Пмвє в СТРОКОI! 

IUIII Пушкll.а 47 1'1 &раааРІІ ЗгіДI'О 3 маl'О' ' rв мп аедеШIІ. ос06щ:тоro сenПIІСЬКОro господарство " 
1)'11. І" .. , 30МIІСКОРШ:1уваl.lfJI що є 11 ." Д 
І lalCIIllfДDIIOi вlдашом 3смсІІы�І,хx рссурсів У • • Ji ,свш єr.шою 'ІІІСТІ'І'ОЮ w.oro OroBOpy , 
ДО& .".I,o-КDдIII!'mОВОі ДOКYMelnВцїi ІіРОВIlРСЬ МІСТІ • роварах ~1.iBCЬKoi 0611астlЗ11 Н!! 04-3/15-3/922 від 29.09.2008 ро ... ")' , 
ЗСМW. -'r KOro MICLKOro ВlддіllУ зсмenы�І.х·. • 
3C~UlRX Ж'fТловоі заБУДОВl1 Ііровврськоі місько'і радІІ. РОСУРСІВ, земenы�аa AfllllllCD рахУСТЬСI 

KoaacтpOBlln lІоаlСР: 32 10600000:00:003:0387. 

2. 06"cln' ореllДII. 

2.1.8 оренду перодаСТЬСI 3СМОІІьна ДШII.ка заrDIILНОЮ ПІІощою О 0300 rв 
2.2 НІ 30MOIILI.in ДШІнці Biacrr"i об"єК11' иор~омого маАI'" В .:акож iH~i об"ЄКТІІ іllфраСТРУКТУРIf; 
2.3. НОРМІ'!1IВ!lа ГРОШОВІ ОЦІнка 30МОІІьноі AIIIIIIKII згідно довіДКl1 віuілу 30мсІІы�lfхx росурсів У місті ІіРОВВРI 

Кlliвс.коТ 06nlСТІ alA 2?09.2008 31 ~!!0~-3/1S-3/921 C1DIIODlfТIo 146,00 ( сто СОРОК шІсть) rpl.acl'L оо KoninoK . 
ИОР~lа~.~иа ГРОШОВІ ОЦІнка 30МОІІ.1.01 ДІЛІІ.КІІ згіДI'О довіДКІІ &іддinу ЗОМСІІЬІІІІХ росурсі8 У місті БРОВІрах Кllівськ 
oбnacn 81423.11.2008 ~IН!!04-З/15-З/I081 СТІІНОВІ'ТЬ 126,00 (CТOД8BДЦRТL шІсть) rpl.BOI ... оо KoninoK. 

2.4. 3емenьиа ДІЛІИК., 1 ... '8 порсдаЄТЬСI в OPOlIllY. 1.0 має lІодоліків, що можуть пеРСШКОДlfТ" П ОфСКТIIDIIО~ 
8I11СОРIIСТІІННІО. 

2.5. ПРllзміні (роорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір 0POНl1lI но зберігає ЧIII,ність. 

3. Строк діі ДОГОВОРУ 
~ . 

• ·З.l. Доroвір укладено терміном І.а 2 (два) ро.с" до 18.09.2010 року. ПіCIIR закінчонlUI строку llOroBOpy 0POlfдllP 10' 
переважно прl80 поновлеННІ Aoro НІ НОВІІІ С1рОК. У ЦЬОМУ разі орсндар ПОВІ.НОІІ но пізніше нІж за 2 а,lспцl 
звкlНЧОННI С1року діі AorOBOpy повідом 1т. nllCLMODO орендода&ЦІ про намір ПРОДОВЖ""І noro дію. ПРІІ BI.KopIICТIII 
3емen.ноі дїIIRHKl1 110 за цільовим ПРllЗlfачонlUIМ 0POIUlDP В11Jачає пороважно право НІ ПОНОВІІОІ.НІ AoroBOpy OPOI14I •• 

ПолО',uIIII. ЦЬОГО ДОГОВОРУ про перова"IО ПРІВО ОрОIШВРА І.е заСТОСОВУЮТЬСА у разі: 
- BlIICOpllcтaHHi земельноі дшаНКl1 не за цілЬОВII.t ПРII3I.ачеННІ"'; 
- порушеннв термінів смати орендноі маТІ'; 
- доnyщенlUI погіршенlUI стаНУ земenьної дїIIRHKII. 

4. OpelIДIIO ПJIОТО 
4.1.0РОНДИІ маТІ за період з 18.09.2008 року по 30.09.2008 року СТІІІІ081ІТЬ 3% від IIОР"'I",вноі грошовоі 

оцінкш 146,00 ( сто сорок шість) ІІ"ВОНЬ ОО копіАок ТІ СТІІI'ОВIIТЬ 0,16 rpIIBOIIIt; • • 
РіЧНІ ореllдна маТІ ПОЧІІІІІЮЧІІ з 01.10.2008 року ТІ СТІІНОВIIТЬ З% ВІД IIOPMDТI18HOT грощовоТ OQIHKII: 

126,00 (сто ДВІДцпть шість) ГРllвен~ЯР копіПок та CТIIllOBlfТЬ 3,78 ГPIIDeIIL. 

4.2. ОБЧllсленlШ розr.,іру opellДHoi МІТІІ за земenЬфl!і • Д~H~I деуАСІіТВНОТ або KOMYllDIILHoi ВnICllOcтi 
3Дinc і . 01'0 ПРll3наЧОIІНІ та коо ЩIЄlmв IндеКСІЦI , Вll3llачеflllХ законодавством, 31 
._ IlІОтсв 3 ~~б!ваIIНJlr.мl ~. ЦIЛ~ОВУКРІ\l1111 формDr.Ш ЩО заповНІОЮТЬCJI під ЧІС УКnDдDНIUI Ібо зміНIІ УМОО 
-1.срджеllllМll N& І"етом IlIIcтplD.1I • 
до1'ОІОРУ ореНДІІ ЧІІ продовжеllНВ Поl'O діі. 

4 3 О івНllМl1 Чlc:тквr.tll щоміСВЧIІО протяroм ЗО (ТPIIДIUIТI') 1CDJI0НдlРНIDС дні8, 
• • реНДНІ ru,rIТl ВНОСIIТЬСI Р ем 3BiTHoro (noдlТICoBoro) r.ІісаWl без урахуванlUI ПДВ UlЛJlXоr.1 

НІCJyПшlХ 31 OCТIIIHIM кaneHдapHllM ДІІ N!!3З?17815700005 УДК У КllТвськіА області М. IUlєва МФО 
перерахуванНІ на розрахУНКОDllП рахУНОК opellДBДICoдaв; кnа~lІфіlCDШі lЗ050500 - ореНдІ зоr.ші. 
821018 код 2357192З одержува'l - Броварс.ке • од 

хунок ОРОІ.ДНОТ MaТlI офорr.ШIЄ1'laСВ відповіДНllМl1 ІJmlr.Ш. 
4.4. Передача продукціі ТІ HDдI1HHB послуг В ра 
4 ся У Рlзі • • 5. Р031\1Ір opellДlloi nлаТl1 псрегnnдаєть • м' 
4.5.1. зміНl1 УІ\ІОВ господарюваннв, передбlчеНl1Х Д~~:O::e~HOi МІТІ', зміНl1 НОРМІТІ18НОТ rJJошовоі оціНII', 

1 __ 4.5.2. Зміни розмірів зеr.lельно~. по~~ку ТІ ~ Вll3111чеНIІХ ЗІКОНОдавством. 
ПщullщеННJI цін. Тlрифів, ,міни коефlUlЄlfТlВ Індекса , 



у Ollnaдкy olдAIOOl1 ОРl:ІІдарп 3AIIIIIIТI~ OPCIIДII~ пnа1)' Ilа.УАlооах, ОIIХllа'ILШIII ".4.S дога 
P03Pll8IIDТL договір ОРСІІДІІ • .якщо, с BWIOBa ІIд доБроІulы�ого Р031роаllllЯ договору 3В 3ГОдоlO CТoPi~' tr..1 
pD3pIIBam.CI у судово",у ПОРІДК)'. '1Ie'~1 

4.5.3. в ІІІШІІХ OllnUКDX, ПСРСАбаЧСllІІХ заКОIIО"lі. "' 
4.5.4. У pD31 IlcallCCCllll1 ОРIШДllоі MaТlI у СТРОКІІ, ВIОllаЧС"1 QII"I ДОГОІОРО"'. СУМВ заБОрговаltо· І 

подаТКОВII"1 борго", І CТJII)'CТltCJI 3 IlарахуааllllЯ'" ПСllі, що If~paxO~),~CJI ,,0 cp'r nOдllTKOBOro борry (~ 1"-1 
wтpафllllХ callKWn 30 іх IIIIJIBIIOcтf) із розрахУIІІСУ 120 IlдCOТКIO рlЧІІІІХ облlкоооі СТООКІ' Націо ~ea,J 
YacpBillll, дllочоі ІІа ДСІІ" OIIIIIIKIICIIIII такого податкового борІ)' або "а ДС'ІЬ noгo (noro чаСТlllfII) "o"':'~~IfDro ~ 
вІд того, Іка 3 ОCJIІІЧІІІІ таКllХ стаоок С білЬШОIО, за КОЖIIIIП калСllдаРllllП ДСНЬ ПРОСТРО'IСIfIlI у AoГQ С""11і .... ~ 

4.5.5. OpCllдlla мата спраВnlcn.ся також і у IllnuKax. RКЩО ОРЕНДАР З ПОВDЖIfШс "РI""IIt' І 
OllKoplICТDayc земспы�уy діЛЯIІКУ 30 QII"I Договором. , 

5. УІІОВІІ ВlllСОрllСТПlІІlR ,еllслы�оіi діЛRIIКII. ( 
5.1. 3CMcпiIIII дlлЯllка псрсдаcn.ся І оренду ДЛІ ВСДl:tllfЯ особltСТОГО ссляttського господаРСТва 
5.2. ЦЇЛЬОВІ: ПРll3llаЧСllНЯ 31:мспьноі дїЛlllкlt - зсмлі сільськогосподарського ПРllзttа"I:НIІIІ. . 
5.3. 0PCIIдDP ІІС ",ає права б1:3 офОР"IЛСIIIIІ У ВCТDІІОВЛСНОМУ законодавством ПОРЯДI\)' 3А1іlflo 

ПРl1311аЧСІІІІІ зс".спы�оіi дїЛJlIIКII. -. • 

6. УІІОВІІ і CТPOICII переДО-lі зеllслы�оіi діЛRIІІСl1 D ОРСIIДу. 

б.l. Псрсдача зсмспьноі дїЛJlllКl1 І ОрСllДУ здіПСIUОЄТЬСJI з розроБЛСННJlМ просlС1}' її віДВСДСІIl\ІІ. 

б.2.lllшl )"'ІОВІІ псрс~чl ЗI:МCJlьноі ділЯIІКIІ в opel,lдy: OPE~ДOД~BE~Ь псрсдає. а ОРЕНДАР при. 
зсАlспы�)' ділЯIІКУ вІлыІy ВІД БУДЬ-IКIIХ "'ІАІІОВІІХ ПРIВ І претен']," третІХ ОСІб, про яких в момент YКnilll IQ(I 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНДАР не "'ОГЛІІ знати. lfIII 

б.3. ПередаЧІ зсмспьноі ділlll~1І opcндaplO здіАСНlоcn.СR піСЛJl ДСРЖDВноі реєстраціі UbOro Договору 
ЗІ ІКТО'" nPlln"'IHHI - передаЧІ. 
б.4. OpellдDp зоБОI'JlЗ8lIllП І п'mtдеННIIП термін після держаlноі реєстраціі цього Договору 1'11_60 Ііо. 

додаТКОВ11Х угода Договорів про ІнесеННJI змін та доповнень дО ДОГОІОРУ тощо "BдaТlI відповідну 11І..1: 
держввноі податковоі службll З. місцем знаходження зеМCJlьноі ділянки. . 

7. УМОВІІ nOBepHellllR земеЛЬІІОЇ діЛRIIКII. 

7.1. ПіCЛJI nPllпиненНJI діі ДОГОІОРУ орендар повертає орендодавцеві земCJlЬНУ ділІНКУ у СІ1ІІі, ~ 
порїВНJIНО 3 ТlВI, У JlКОМУ він одержав П о оренду. 

Оревдодавець у pD3i погіршенНJI KOPIICHIIX властнвостеП орендованої земельної ділІНК'" ПОВ"OIIID Ь 
стану, А.ає право на відшкодуванНJI збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо CТOPOHвr.1II не АОСІПJYIO 
розмір відшкодування збитків, спір РОЗВ'ЯЗУЄТЬСJI у судовому ПОРІДКУ. 

7.2. 3діЯснені орендарем без згоди орендодавЦІ Вllтрат.. на поліпшеННІ орендованої земen.ноі 
неМОЖJIllВО відокреМІІТИ без заподіJlННJI шкоди ціП ділJlНці, не піДЛJlГВlOТЬ відшкодуванню. 

7.3. Поліnwеннн стану земельноі дinJlНКИ, проведені орендарем за ПІІСЬМОВОЮ згодою 3 ореlfAОIJDIIIII 
пiдлJll'DlOТЬ відшкодуванlПО. 

7.4. Орендар має право на відшкодуванНJI збитків, заподіяних унаслідок неВllКОllаНIІІ OpeHAOJ1UUN d1 
передбачеНl1Х цим договором. 
· 3бllТlC8АІІІ вважаються: 

7.S. фВКТИ1ІНЇ втрати, ВІІХ орендар зазнав у зв'JlЗКУ з невиконанням або неналеЖНIІМ BIIKOHIUIНIJf)
оревдодавцеА', а також витрати, Jlкі орендар здіПснltв або повинен здіЯСНИТІI длJl відновлеННІ СВОГО nopYJllClll" 

7.б. ДОХОДІІ, Jlкі орендар міг би реально отримати в pD3i належного виконанНJI орендодавцем YM08J101111L1! 

7.7. PD3Mip фактичних витрат орендаРJlвизначаєтьCJI на підставі документально niAТBepJD"'C!HIIXJIIНJIt 

8. Обмеження (обтвжеIIНВ) ЩОДО ВllКОРllстаІIНН 
земелы�оуy дїЛЯIIКII. 

8.1. На орендовану земель~ілянку не встановлено обмеження, обтнженНJI та інші права 'lpетіх асі6; 
9. Інші ррава та оБОВ'Я3КII сторін. 

-~ ~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapall'l)'t, що земельна ділянка є У ЯОГО власності, нікому іншому не ВіАчr:.-. 

(apewтo~). заставОIО не перебуває і він має законні повноваження передавати Ц10 ділянку в opcНJIY. 
ВIJ3начеНI ЦJIМ договором. 

9.1.Прввв 0pcllДoдaBЦН: 

9.1.1 перевірml цільове ВIJКОРllстання земельноі ділянки· OA~ 
9.1.2 достроково розіРВВТlI цеЯ Договір У Вlіпадках, передбвчеНltx ЧИННІІМ зВКОНОДlвством 111 J1\ І ~ 
9.1.3. зміНИТIІ розмір орендноі МВТlі у випадкаХ, передбвчених ЧІІННІІМ законодавСТВОМ' 

ОдНОСТОРОННЬОАI)' порядку без згоди ОРЕНДАРЯ· J 
9.1.4. ВllМагати від ОРЕНДАРЯ своєчасно~ внесеННІ орендної мати· • cJIIIIl' 

• .. 9.1.S.ВІlМагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування сум .. орендної nла";l з часу nPllnНJlТl'l р,UI І 
r,IICLKOI ради про надання земenr.ноі ДЇЛЯНКІІ ДО підписання цьоro Доroвору; 

9.2. ОБОВ"П3КII ОрСIIДОДВВЦЯ: 
9.2.1. передавати земельну ділянку по акту· ro 6'/1 
9 2 2 пер • • ' • тва )11111І0 -'.оаІ 

• •••••. ед!1ТИ земельну дшянку у маСНІСТЬ ОрендаРІО піСЛJl завершення БУДIВНllU ра 3С)1сР"" 
РІшенням КОМIСlі МІСЬКВІІКОНКОМУ по розподілу земель .... х діЛJlНОК, після розпочатоГО будіВНІІUТIID 



,.з. Пр.оа ОрСIШ.рП: 

93.1. CnPIIACIТlI ПО ІК1)' 3CACMIoIl)' дlл'l' 
93.2. nOllolUllo~aТl' ДОI'DІір пім, 3DКі::'.:РI.c:ryВDШflї 
!1Срмlll)' ОРСІШІІ. С1року nora діі D раl 8іа '0' 

1IJ'D1"933 DIIACBraТl. оїА ОРСІІДОАІВIUI суп c:n npc:тe'Dln. щодо 30600"113011. ІІІ 
• ПСРСADчі 1CMc.nlolloi Ain 

ІІІІІСІІ У anlclllcn. 1.1 IIIКOIII.1II11 n n 9.2.2' 
, .... 0600"n31C11 ОрСIШОрН: ••• • 
94.1.IIIU111IDnI ОРЕНДОДАВЦІО MCnКnIIII- In • • .... 3д CНlOвaтs 
9.4.2.BIIKOp"crOOY8ITI 3СММІоІІУ lШIІІIІКУ за uinЬОI IICO'nPon. 31 811КОРllcraЩІІМ цісі 'CMCJllolloi Ain.IIКIІ' 
9.43.СВОСЧІСII0 СМDчуоаТlI opCIlAIlY nпl1Y: 11М nPН3I1а"С.IІІ.мї • 
9.4.4.110 ADnYCKDnI хlАllЧIСОro ' ... БУД .... Коra ІІ'ШО 
9 4 5. niJl1pllAIYOIТlI По I.ВnСЖIІОМУ Cnlll-PIIO& ra '~БРУдllе.ш. зеМnIl; • • • ... nlУ CТВII •• 
9.4.6. Olll'D1'Dllml npоект.1)' ДОКУ.,С,l1Uцl.о ІІа '8бу , 

о 1 .... оr"ПР8DIUI місцеІоі З8БУД08 •• ". АО8У 1Смc.n.IlОі дlлlllllСlІl npOloa.ml 6удI8Ш'Ul'DО У llanOllallocтi 
• 9.4.7. І П·IІТllдеш ... n теРА.і .. після Acp-АСаОllоі рес D іі 
IUJl1Ilopll пра IlІосеlllll 3АІІІІ 18 ДОП0811СllІо до Aora80 стр Ц ц.оro .доro80РУ та/або БУД .... КIІХ доааТКОВIІХ yroa, 
eлyd'l311 .,ісиеАI 3118ХОАЖС.IІІ11 зеАfeJILllо1' AЇnIlIlICII. ру ТОЩО IllJUIn. 8'АПОDіДIlУ копію opra.ty дСРЖUDIlОТ ПОАІТК080і 

10. Р.131 •• ( ВІІПОДКОВОГ 6" О 31111ЩСІІІІR 060 ПОІUКОДЖСІІ.ІП 
О скто ОРСІІДІІ 'ІІІ його ЧОСТІІІІІІ. 

10.1. Р'ОІІК IlInlU1KoBoro ЗНllщеН1І1І вбо ПОWIСОАЖсllt •• об" 
єкта oРС"дlf ЧІІ Пого "ІСТІІІІІІ IІссе ОРС'ІааР • 

11.CTpaXYBaIIllR 06"скто 'ІІІ ЙОГО ЧОСТІІІІІІ. 

11.I.ЗМIІО 3 W'M AoroBOPOM 06"єкт ОРСІІД" не пімягвє стра.'УВВIІІIJО. 

12. Зl\fіllJl УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСІІІІJI його діі 

12.1. ЗміНІ умов AoroBOpy 3Аі~~Н'ОIOТLС. У Пf.СloAlовіП формі 3І В'8ЄМІІ01O ,roAOIO сторі ••• У рші llеаосяп.е ..... зroДIІ 
1IIOAD3ШИІІ умов AOroBOpy СПІР РОЗІ ІІЗУIОТIоСІІ У СУДОВОМУ ПОРІІДКУ. 

12.2. ДіТ ДОГОВОРУ ПРI.ПI •• IПIОТЬСН У pO:JI: 
12.2.1.заКЇllЧеlllll СТРОКУ. на ІІК'І" ВОГО було укладено: 
12.2.2.передачі орендаРІО земел.ноі aїnllllKIt У власність: 
12.23. ВIІІСУnY зеА'Мlоноі дїЛІІНКIІ дnll суспїnЬНlIХ потреб або пр"мусовоro відчу.кеННIІ зеА.cn ... оі дїЛIlIfК.1 з 

МОПІІі. суспinьноі необхідності в порядку, встановленому законом: 
12.2.4. Доroвір nP"ПИНЯЄТЬСІІ таКОЖ в іНШ1ІХ випадКах, передбачеНIІХ заКОНО". 
12.3. Діі доroвору ПрИПIlНЯIOТЬСЯ ШЛІІХОМ Аого розірваllНЯ за: 
123.1. взаємною зroдою сторін; 
113.2 рішеННІ'" СУДУ на вимоry однієі із сторін У наслідок неВI.конання друrolO СТОРОНОЮ оБОВ"JlЗКЇI, переабачеНl1Х 

IІОІ'ІІвороМ, ТІ внвслідОК випвдковоro ЗНllщеllНJI, пошкоджен." орендованої зе"cn.ноТ діляНКI', _кс істоn.о перешкоджає 
ІIUкарпстанюо. а 18КОЖ з іНШІІХ підстав, Вll3начен.1Х заКОIІО ... 

123.3. НеВllКОнанЮІ орендарем п.9.4.2. даноro AoroBOPY ЗІ рішення .. суду, відповідно до cr .. 141, 144 ЗеAlCn.НОro 
IUCXCY YкpaTml; 
ta..a.~2з.4. iHiцiaТlIBOIO однієі із Сторі.. в односторонньому ПОРIlДКУ У ВIlПадквх, персдбачеНIІХ заКОIІОАI та qlIAl 

12.4. РозIРВО'I'IR Договору ОРС'lдll зеАlЛ1 зв 1IIIqlOTIIBOIO ОреидDдВВЦП в O./l.IOC:ТOPOIIIIIaOAIY порnдку 
"'кanьcв у разІ неВllКОНDННЯ Орендарем BllAlor nY'lкtr 4. піаnyнктів 6.4 та ~.4 дaHOro дoroB~PY. • 

12.5. Перехід права власності на АilПно орендаРJl ІІа ІНШУ IОРIIДIIЧНУ або ФI3IIЧНУ ос06у є nl./lCТD801O МІІ РОЗlрваННIІ 
~. ~ 

Право на орендовану земелІоНУ дїJulHКY У разі САlерті фіЗllЧноі особll. - оре ..... рll. за?дже~IIЯ а60 обмежеНІІІ П 
~ за piwellНJIM міської радll а60 суду nepeXO./ll1ТL до спадКООIШВ аб~ ІНШІІХ ОСІб. ІІКІ BIIKOPIICТOByкm. цю 
1aIeaWtY АШОКУ разом з opelfJUlpeM. IWIІІХОAl переУКn8даlfИJI доroворУ оренДІ' зеАUlI. 

13. Відповідальність сторін за IlсвпковаllllJl а60 
Ilеllалежве BIIKOIIDIIHJI AorOBOpy 

13 І За ./IOroBOpy СТОРОІІІ' несуть відповідальність відпооі./lНО до звкону та IIOIQ '. ие811КОНВННJI або ненanежне Вllконання 
АОІ'О80Ру 
13,2 "- • • ЄТЬСІІ від відповідальності. ЯКЩО вона АО8еде. що ue порушеНІІІІ 
~ ''-IVРОIIа. Jlка ПОРУШllла зоБОВ"JlзаННJI. ЗВUlItНЯ 

, не 3 іі 811НИ. 

14. ПРllКЇlщеві положеllllJl. 

14 І Ц ..' 011.,.111 тв noro державноі реєстраш1. 
" еВ доroвір набирає ЧIIIIНОСТ1 ПІСЛЯ ПIДПllсаНlfJI стор 



ЦеП договір YКnDдollo У 1рЬОХ npllltlipllIIКIIX. шо .IDIOТL однвкову IОРIIДII.ЧНУ СIUlУ, 0411111111(11)( 
ApYnln - в OPOII4DPII, 1pCТЇn - в opralli, IIК1ln провів деРЖИВІ!)' peeC1pBullO. 3HIX04l11\c1l1 

0Jrr. 

Нсвlд"СІ'IIIIIІ'1ІІ чаmlllаl'111 40ГОВОРУ С: 

KDдDCТPOBIIA МВIf зсмcJlы�отT дinlllfКl1 з вlдобрвжеllllЯМ обмежень (оБТllжеIIЬ) у ті ВІІІ( 
ccpBiтyтfBi °PlIl:tUlll/i 11 

• У' .. • • , 
акт ІІа ncpCllccellll1l а IIВ1УРУ ЗОВНІШІІЬО. ltlСЖI ,eMcJlы�oI� ДUlЯНКII та передаЧІ me-.кОВIIУ. . 

• • м. .. .1І81(1В ІІа "-акт про BCТDllOBnellll1l ІІа MlcueBocтi та поroджеlllUl 'ОВІІІШНЬОІ меЖІ 'смелыІїї 4ЇnIlIII(II; 1_"i~ 
BllкonflOBaHIUli 
акт ПРIIПоr.tу-псредачі ,емcnыfіi AinIlIIKII. 

: 15. РСКОПІІТІІ сторі.1 

0pcllДoAaBcur. 

Броварська 
мІська рада в особі 
ВllКОll)'ІОЧОro обов'1І3КIІ .Ііського ГОЛОВJJ 
секретаРІ •• іської Paдll 
Сапожко Ігор. ВасrUlЬОВlfча 

МfсцезнаходжеНIUlIОР.ЩlіЧНОЇ особll 

07400 КlIЇВСЬка область, 
м.БРОВВРII, Byn.ГarвpiHa. 15 

lдентифікаціАниА код 26376275 

ПідПШ:11 сторіІІ 

-.....r.,=::r'&-..u.a_fI'.:ьr,,.~_I.В.СапоЖко 
. . ... І' . і I,~ •• , -І І\' ,! • І , . \. ..~, . - с-" !l 

.MQ .... " ... ' / ь 11 
.• . ... __ -' r.. ~ . .,.. .. ,.':" :. ..,,~. і:'"~ . ..:.-::, ............ 

~.-" 

,,' 

OPCl14ap 

Гоnуб ЛlОдМlша BaCllJliBIla. 
паспорт серія СМ N!З2Sб8б 
виданнЯ БроваРСЬКІ'''' МОГУ Мвс 
YкpIUHI. В КИівськіJi області 
02 сіЧlf. 200 І року 

Micue ПРОЖllванНІІ фіЗIІЧНОї особи 

06n.Київська м.БроваРII 
ВУn.Чввпвєва.12 

IдеИТllфікаціRIШП номер 2709003187 

/ 

_...;,...::"-І-~т-~л,В.гonyб 

д~roBip ,ареЄстровано ~ ~~OHKOMi Брова'р'СЬКОУ міськоі рад.l, про шо у КН.I,і заПllсів державиоr~ 
ДОГОВОРІВ ороц .. вчинено звпис ВІД «./4..» /,J, 200Іроку. р 'і9 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 11 "_---/-J ..... o,'!t. ___ 2008 року 
м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\IЇська рада, в 
особі ВИКОНYJочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

СапоЖКО Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 року N!!128 «Про виконання обов'язків міського 

гоnови» з однієї сторони та громадянка Голуб ЛIОД~lllла ВаСllліВllа з 
другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Голуб ЛIОД~lllла 

ВаСllлівна прийняла земельну ділянку площею О,ОЗООга, для ведеllllЯ 

осоБІІСТОГО селЯНСЬКОГО господарства по вул.Пушкіllа,47 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 18.09.2008 року за .N!847-45-

05, від 30.09.2008 року N!!88З-46-05 та від 16.10.2008 року К!!898-47-05 на 

умовах оренди терміном на 2 (два) роки, до 18.09.2010 року. 

Цей Alcr складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Вро'nрська "';сы(a рада .. , 
Київсько; 06ласn,; . 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИКонуючий обов' язки міського 
roЛов .~~~.~iCЬKOЇ ради 

*.-.",. ••• \ 

',<"" ':' . ',\ І .. ' І. 

~ . =І.В itallo31Cl(O / 
-:-:~~~~ ... rJ 1і 

~ І, 

''''1 1) • . ~ .' •• е. ""і- .J'~:; 
". • ~ '0: ... ':'''' 

ПРИЙНЯВ: 

ГРОJl.адлнка 
Голуб ЛlодJlffша ВаСIUI;вна, 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Чапаєва,12 

/' 

г.~ 11/.-,(. • .,'7 /R.В.Голуб/ 
.. 6 (/ 



ІІРО DСТОІІОDЛСІІІІП 110 I\lіецеаост. АКТ 
11 _ І та поrОдЖеllllП 30ОllіОІІІьоі 1\1С",кі 3c~le.nы�oii ДШЯІІКІІ 
'VO~~b \,t~ .h І 

~ct.\..SAs "'о... y~ o..c.s..c. ц,с. ~~C\ 

м.6роваРIІ 

МІІ, Ilижч~піДnllсані, ПРСДСТВВІІІІК " 
ВIIКОIIOlIIIЯ роБІТ D ПРИСyrJlості зе ТОВ »ТЄРМІІІ» ДІІОЧІІ 110 підставі ліЦСllзії ІІа 

МЛСВJJаСllllка (зсмлскористувача): 

~~~~ ~ ~ 
преДСТОВJlика ВИКОІІКОМУ ----_.!.f1..Jv~д~IIA!:!!!Іе~IІ~''~О~лl!..:..!.М~.J.!:... ___________ _ 

та суміЖtllІХ землевласників (зСt.UJСКОРИСТУПВllів): 
---------------------

що ~ред·я~илlі .свої ПОвн~D~ЖСIIJIЯ, провели встаllовлеJIІІЯ 110 міСllсоості та погоджеlflfЯ 
ЗООІІІWІІЬОІ меЖІ земеЛЬНОI ДІЛЯНки 

\qu..~ ~ '"' 41.) 

що ЗJlаходиться за адресою' ч,~. G ... \.t..JJ('~ ~o.. , 4} 
Зазначені межі на місцевості проХі(дять 110' 

НіJlКИХ претензій при встановлснні з~внішньої межі не заяол~но. Межі погоджені і не 
ВlіКЛliкаlОТЬ спіРIІИХ ПIІТань. Межові знаки, ЯКlіМIі закріплена земельна діЛЯlІка о кількості 

S ШТ. показані представником ТОВ»Тєрмію) на t-Іісuевості та передані на 
зберіганНJI землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земслыІїї 
дinJlНКИ показані на абрисі на звороті даного акту. 
ПЛощаділинки,надшIОЇ ________________________________________________ _ 
згідно земельно-кадастрової документації складає о . о ~ с о га . 

Представник виконкому 

. ..щц.~--\;--~~.;;......--_' ~\""i~' ~\.. ~1. 

~~~~~ ____ ~, ~~~Ф~9~~~ 

, Гvдlu,Іен"о Л.А!' 
~~~-----

с, 

Представник суМЇЖНlіХ . /"L:'~,"'L-', ~'-k.цEJ- ~,. 'V 
землевласників (землеКОРИСТУВаЧІВ) ---~------ ""'\1 

':h ,---------.;, -----------------
,----_----.:' -----------------
,----_----.:' -------
,------, -------



АБРИС 3ЕМЕЛЬноІ ДІJШНІ(И 

I~o' (: • о' 

t, 
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\ 

\ 
І. о ,'" \ 
'о • 

• • 

\ 
І ., о \. 

о 

_. 
'8.0~ 

\ 
\ 

\ 19,іїО 
І 

\ 
\ 

Опие меж: 

---

о Б f 
І. ВІД А до 'lf щ щ '~o..c.мnt. ~ \.'-.СА ( ~~ о ~u..t.V"~\<,(A.) 

2. Від Б до 'Д '\,.o~ g ~a ЧtW&.t. ч..(.. tл.. f;, s,\. (Д.\ cц ... ~ Q, "<'06 

3. ВідВдог ________________________________________ -------

4. Відгдод __________________________________________ -----
.t: .. 

5. ВідддоЕ ________________________________________ ------

б. ВідЕдоА __________________________________________ -----

Абриссмав: ____ ~~~~ ____ ~~, ______________________ -------



АКТ 
про переllеССllllЯ в І 

та пер .Іатуру ЗОВllіШII.ОУ межі зеl\lслы�оіi діnПllКl1 
еда'll І\fежов • • ІІХ 311аКІВ ІІа збеРlгаllllП 

~~Щ.u,ч...СА.. 
І 4} 

200..!р. 

МІІ, них<Чспідписапі, предстаВllИК тов ccTtpl'trїfl)) 

в прпсynlОсті зеr.шсвлаСlfllКа (зеМлеКориС1Увача):. _________ _ 

1,О~Б" ~~ ~ 

п~едставн~х вих?нхому __ ...::л ..... у~д~ш=='е~Н~"~о...:!л~.~М~.~---------
ДІІОЧІ{ на ПІДставІ дозволу виконкому Н! 273 
ради нарОДlfИХ депутатів від 24 листопада 1992 року . 
перенесли в натуру межі ІІа підставі плаву земenы�оіi дimlнxи 

що знаходиться за вдреСОIО: ~ ~ ~~ '-!М'~ \1.р... , l, t 

згідно рішенНJI міСЬХВИКОВХОt.IУ Н! 'ь ,+ц, - '" ~ -OSBiд \ і . о са о і 't . 
Межові знаки в ХЇЛЬкості ~ шт. передані в натурі представllИtcy 

замовниха, на вого і НЩ<JIадено відповідальвість за іх збереженп. 

Розміри та місцезнаходжеИИJI межових знаків земельноі дїЛJlfIЮI показані 
на КрОІСВХ. 

Цей акт є підставою ДJIJI ПРldillJlТ1'JI рішенu по фВКnlЧВому КОРИСТУВаннІО 3 

наступним оформnеННJIМ доку.IСНтів, що посвідчують право власності або 
КОрИСТУВаиия землею. 

дп складений в ДВОХ примірниках • 

. 
.; -.ІІ 

Представник ТОВ ссТєр 

Представник викошсому 

~~~~~/ '\,~t..щg , -.J.. І ~ 

,~~:..!/н.~~~/ Моряков Ю.М/ 



.. . 

АБРИС - КРОКИ 

4 

д 

L-____ ~~~------• 

ОПИС МЕЖ 

ІІА А .Аа & -а8МIІI ае.г. карист • СВУІІ. Пуш" І на). 
ІІА & .Аа А -Галуб n.В. 

. ' 

-. ---: 



КАДДСТровий 
321D&DDDDD:DD:DDз:оз,r 

ПЛАН 

А 

L-------~~-----. 

ОПИС МЕЖ 

ВІ, А Аа & -38МIІI заг. "арист. С8УIІ. ПУШК І на) . 
ВІ, & ,а А -ГаJlУ& N. В. 

З.r"",,, w У...... Ко.а nll''' 
" ........ '11 .. 0-
• .8ro 
р '''"8р. 

= .. 
11 

• 

.' 
'. 

"р ... '·а ... 
1:111111:11"-

r.l:n .... p· 
С"ІІ' 

V Т .... 

аl"ІІ' сl'IІСIІIІ'-

r.cn .... p. 

,clI.r • vr ."" 
,clI.r • 

а ..... 

р' ••• 

• 3 4 5 ~~&------------------------------I-----------~-------~---+~------r~-;~--~ 
В _'" 

.1 ,.,. JIo.aIIM" В,с,," 1'''1 ІН ОР,- , .. 

Mвno. С. 

a.Q3DII a.Q3DII а.Шоа 

паАМ""а ВаСИJlIІна 

.РИ,IУJl. ПуWКlн.,41,-

НА уМОВАХ ОРЕНАИ 

а.аЗDD 

СТ .... І" 

" мacUIТ.& 1: 

тав "ТєрМlн" 

20ОВр. 



ВИКОПІІ0ВАННЯ 

з топозйомки М 1:2000 

Голуб ЛIОДМИJlа Василівна 

м.Бровари вул. Пушкіна, 47 

,.1·" 

, -.; .,.-, 
; .. : ..... 

С.П.АгаПОl 



М. 6рОllllрІІ 

ОРЕ ДОГОВІР 
НДІ! ЗЕМЕЛьноt ДІЛЯНКІІ 

!ірооарсыcD I'llсыcll Рада" 11 оа Z 
6роаlрсыcD I'ІІсыcD рада, 8 особі аlllОllYlDчоra оБО' (. .. 201)' р. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
IroP. 8аСIUlLDDllча, шо дlе І.а ПЇДтві ст: 42 З а I13КII MicLкora nшоаll - сскретаРІ ".ісько' РIUU' СапоЖІСІІ 
рD3порlJIжсlll1l6роаарсы�іi "Іісько' РІІІІІ, ащ 24 07 .2~-:~IY Украіllll "Про місцеае cllr..oaplIJIyDallllll а Yкpaillr', 

ОРЕНДАР: ПРllоаnшп підп '1. року N!128 3 OlUlora боку, та 
l)'лJlСРМОlnuаа.4 " •• 6РОlаРI', саі,аОЦТ80 п:о ЄМсць liасараб Олсr 100110011", IОРIIДIІ'ша адрсса: 
27 03.2002p.N!2 ЗSS 017 0000 002233 allДa'IC 1IIIOlla ,aeP;КaaIIY. pcrc:tpaUЇID фы�llllотT особll-підПРIICfoIIUl від 
'~In дanl·"OPEHДAP", :J dpyzoI cїnOPOIIU Yкnaпll ~:lдIM Kor.~rmaM БРОlарсько' міськоТ pa.all КllТаськоі обпасті, 

, oraalp про ІІаступне: 

1. Пред".ст ДОГОООРУ 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ аі,апоаі,аtlо ,ао ріш іТ 

аlА 28.08.2008 року .N!!834-42-05, olд 16.10.2008 ро ell:8:eCI Ііроварськоі мlСЬІСоі ра.аll КllіВСltКОТ обпасті 
оРЕНДАР ПРllПмас а C'rpOKoae пnаТІIС кор If)' 8-47-05 та під 16.10.2008 року oM�8911-47-05 Ilа.аІС, а 

ті обмежl:llОro ІIIКОРllстаIltIЯ- іIIЖСІIСРtll"~ааlllll зсмелЬІ'У ,аіnll'КУ мощеlD 0,0020ПІ. з НІ'Х O,OOl7Sra -
зе"lnьПОIN очі'"'lаllllЯ яка 311axo,aIIТЬCII n І КОРоl,,аОI р мерсж Kor.IYllinuin, МІ обcnуraвуваl'I'1І кіоску в cкna.ai 
пав 'J OOJ' о ІУЛ. Л мпlАськlА а paROIII ро .. І б -9 Іі 
3..1.. 3 маllОМ зеМnСКОРIIC1)'Dаl.IIR Щ • , ] ... ШСІШЯ у,а ... 1. О 1\.. pooapll. 
Iw

lO • • ,о ~ IlеВI,а СМІІОID .чаСТІ'I'ОIО ULOra ДоraвоРУ та ,аові.акll OIl.aalloT ai.a.ainor.1 
3CMeJlLIIIIX реСУРСІ І у міСТІ БРОlарах КlІІвс .. коі облаСТІ аі,а 03.11.2008 року за МО4-3/13-3/1722 та зеr..cnы�D-
-",,"""'овоТ ,aovvueнтauii Броварського місько"о ВІ' • • • 
_"'r :'J'" , .аашу земелltllllХ реСУРСІВ IUI земел"llа ,аШRlln рахуcn.СІ В 
зсмпRХ. КOMcpWnllOro ПРlfзначеННR В MC'.кux Броварськоі міськоі pa.all. 

2. Об'єln' ореllдll 

2.1. В ореНдУ передаcn.СІ земеп"нв дїJUJHКВ зaгan"НОID мошеlD О 0020ra 
.2.2. Нв зс •• еп"Ні~ діnянці роз •• ішені Об'Є!", lfepyxoMora MaAIf~ - 1fC'~lТnOBa будівм, Rn RВnRIOТItся 

В/ШСНIС11О орендаря, зпдно Blmry ~po petC1p~QIIO права впВСtlості ІІВ нсрухоме ManllO ві,а 14.08.2008 року, 
3ВРСЄС1рован: І ко.'унan"1І0.'У ПlДnPllЄМСТВI Броварс .. коі .,іс"кої ра.аl' «Броварс"ке бlDРО теХllіЧllоі 
illlctmlplaaQII». 

2.3. HopMaТlIBHa грошова oUЇIIКI земеп"ноі діпRНIШ згі,ано ,аовіш. ві.а.аiny зе.'Cn"НIІХ ресурсів у місті 
Броварах Київс"кої області від 03.11.2008 року за М04-3/1 3-3/1 72 І стаНОВІІТЬ: 

6591 (ШІсть ТІІСЯЧ п'ятсот ДСІ'ЯІІОСТО o,alla) ГPIIВНJI ОО копіПок. 
2.5. Земеп"на діпянка. яка пере.ааcn.СІ в орен,ау, не .,ає таКI'Х не,аоnіків, ШО можуть псреШКОlUm. іі 

сфсmlВНОМУ ВI.КОРlfстаНIІЮ. 
2.6. ПРІІ з.,іні ( реорганізвціі) ОРЕНДАРЯ Доraвір орен,аll не зберігас Чlllшість. 

3. Строк дії договору 

3.1. AoroBip yкnaдello на І (0.111І1) рік, тер.,іIIО., до 28.08.2009 року. ПіcnJJ закінченНJI С1року Діі дoraBopy 
ОРСIШDР має переважне првво поновnенНJI noro нв H0811n С1рок. У цьо .. у разі орендар nOB1l1le11 не пізllіwе ніж 
31130 кancllДapllllx ДIIIB дО закіllЧеННІ С1року діі UIooro Доraвору Ollc .... OBO nOBiдoMlml opeн.aoдl8lU1 про н •• ір 
nPOДОIІІCllТИ "ого дію. • 

ПOnОЖСНIIЯ цього Договору про пеРСІВЖIІС право ОРСIІ,ааря lІе застосооуlDТloСЯ у P13': 
- DllХОристанні земenьноі дinlНКIІ не за ціп"ОВIІМ ПРlаначеННIМ; 
- порywеlllШ термінів смати орендноі МВТІ'; 
-допущеННІ погіршенНІ стану земелы�оїї дinЯНКIІ. 

4. ОРСllДна плата 

41 О ~,;.. 10 0L (дссять) відсотків lід Ilop.lanIBllo1' rpошової oqilllCl13C.lenIolloi •• pCllДlla плата CТВllOal1ТЬ 70 

дinllllOl- 6 591,00 rpllBCllIo і складає: 
- 65910 ( шістсот п'ятдесят део'ять) rPllICIIL 10 ксшiRок ІІа рік. 

, і . 
• І за земелЬІІі ділЯIІКl1 держввноі або KOMYHВnЬHo вnaCIlOCТI 

4.2. ОБЧllcnенНІ РОЗМІРУ opellДHoi маТІ ф' . "кт'IВ 'IНдeкcaЦlї ВI.значеНIIХ законо.аавстаО.1 
3АіІ м· ІІзначеННІ та кое IЦI~, , СlfJотСI з урахуванням ІХ ЦIЛЬОВОro пр заповtlюlOТltСI під час укnадання або зміllll умов 
Jl31'111СРдЖеllllМИ Кабінетом Міністрів УкраїШI фОРМllr.Ш, шо 
JUlfOaop)' ОРСНДІІ ЧІІ продовжеНІШ Пого діі. 

ІІІ ШО.lіСЯЧIIО протпro.1 30 (ТPIIДЦRТII) кaпellДap"IIX 
4'з.0РСllДllа пnата ВIIОСIIТЬСН ріВIIІІ"1ІІ частlCD" іт ro (noдaткoBoro) .Іісяцн 6ез ураХУОВllНН пдв 

IUllа, IlаСТУПllllХ зв ocтalllll". кanCllдapllll"l Дlle.1 зв но м..':І3217815700005 УДК У КllівськіП 
lUn n XYIIOK 0PCIIДOДBOЦR "1" 8ХО"1 перерахуваllllЯ ІІа розраХУlllСОDl1 рв liроварське вдк. Код кnаСІІФІICDцil13050500 _ 
oDпan"i "І. Кllєва МФО 821018 код 23511923 одеУ.'У8ВЧ -
ОРеlfAD зе"snі. ок opeНДIloi MaТlI офОРМЛIЄПоСI ІЇДnовЇДНIUШ 

4.4. Передача продукціі та НвдаННІ поcnуг в рахУН 
Irraull. 



4.5. Роза~ір ОРLШДllоJ MOТlI ПСРСГЛRДОЄТLСП у розі : 
:.55'21. ЗзМI!111 УМОО ~сподарюваНIIЯ, передбачеНIІХ lIorOBopOM; 
• •• МІІІІІ P03MlPIB зеааельноro п • 

піДОllщеllllЯ ці.. ТОРllф" • О!Ш!КУ то ~BOK оренДноТ ПЛОnl. 3МІІІІІ lІормаТIІОllоі rpOWOBoi о . . 
у ВIIПВ ' 10, ЗМШІІ коефщlЄllТlО IllдеКСОЦIІ, ВІІ3110ЧСflІІХ заКОflОдDОСТВОМ. ЦlIIІ"" 

СТОРОІІІ дК)' вlдаlОВl1 ОРСІІДВРП змlllllТl1 ОРСllдllУ плату ІІа умовах, ВІІХІІО'ІСІІІІХ n 4 S Д 
цсН "orol DP~PlmDlOТЬ доroвір ОрСIIДІI. Якщо, С віДМОВ0 оід доБРООЇnЬflОГО розіРВОІІІІЯ AorOBOpy за ~~lIOI:roBO~y, 

н Ір РОЗРІІВОЄТЬСЯ У судооому порядку. СТОР"І, 
4.5.3. в flIШI~ ВIІПадках, передбачеНIDС законом; 

во 4.5.4. У разІ неВ11еСС1111І! OPCIIдIIOY маТIІ у СТРОКІІ, ОI13llачеllі ЦІІМ AOroBOPOM, сума заборroDаll . 
" DЖОЄТЬСІІ подаТКООllМ борroаа І CТIIryCТЬCII :І IIOPOXYBOlfJIlI~' ПСllі, що Ilораховустьс. ІІа суму nOдDnOBOro 6 ОСТІ 
\з урахУВВllНIІМ штрофНIІХ саlllщіА за іх IIВRBHOcтi) із розрахуllКУ 120 відсотків рі"НІIХ обліков _ ОРІу 
нвцlонonыІro бошсу УКРВУНІІ, діIО'IОЇ ІІВ де .. ь ВІІНІІКІІСІІН. тaKoro подотковоro борry або на ДСІІЬ п:~ ~K" 
ЧОCnIllII) поrвШСIIIШ, зonежно Oia.TOro, Іка :І ВМІІЧІІН таК11Х ставок Є більшою, за КОЖIlIlП кanellдllpllIIR Oro 
nPOCТPO'leIIНR у Roro смвті. lIС". 

4.5.5. ОРСllдНа мат0 СПРВВnIlCТloСЯ також і У Вllпадках, якщо ОРЕНДАР з ПООІЖІІІІХ ПРIІЧlfll nlмча 
не DIIKOPIICТOBYE земельну дїnянку за QIIM Доroвором. СОВО 

S. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllЯ :Jсмелы�оіi діЛЯllКl1 

5.1. Земельнв дїnIlHKO псреДОЄТЬСIІ в оренду дnя обcnуroвуваllНЯ кіоску в складі павільЯону О'lікува""IІ' 
5.2. Цільове ПР"Зllачення земельної діЛЯНКII- землі коr.tсрціПного ВIiКОРИСТ8f1НЯ. ' 

• 5.3. ОРЕНДАР не має п~ова без оформлеНl1R у BCТ8HoвneHoMY законодавством порядку змjllюваТIІ 
ЦІЛьове ПРI13начеНlIR земельної ДUlIІНКИ. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ псредачі 3Сl\Іельноі діЛЯllКl1 В оренду 

6.1. Передача земenьноТ дїnянки в оренду здіЯснюється без розроблення проеany П відведення. f 
6.2. Інші умови передачі земельної дinяНКIІ в ореиду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передвє. а ОРЕНДАР nPllliNar І 

оренду зеr.fельну дїnянку вшьну від будь-яких маnнових прав і претензіЯ третіх осіб, про яких в момснт 
yкnвдaНIIR Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlf ОРЕНДАР не могли знати. 

6.3. Передача земельноі ділJlНКИ орендаРІО здіЯСНЮЄТЬСJl піСЛJl державно}' реєстраціі цього Доroвору 
за актом приАмання- передачі. 
6.4. Орендар зобов'IІЗВНІ(Й в п'RnlденниЯ термін після державноУ реєстраціТ цього Договору тalабо бу. 

ІІКИХ додаТКОВIІХ угод, Доroворів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати відповідну копho 
opraнy державної податковоі служби за місцем знаходження земельноf ділянки. 

7. Y~IOBII повернеНllИ зеl\ІелЬІІОЇ ДШИІІКІІ 

7.1. ПіCnIl припинеННJI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ділянку у mн~ не 
гіршому порівНRНО З ТИМ, У ІІКОМУ він одержав П в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршення корисних впастивостей орендованої земельної ділЯНКІ" ПОВ'П8IIJII 
із зміНОIО П стану, має право ІІа відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонаМIІ. ЯКЩО CТOPOHUIII не 
ДOCllrнyтo зroди про розмір відшкодуванИR збитків, спір розв'IІЗУЄТLСІІ у СУДОВОМУ порядку. • 

7.2. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витраТІ( на поліпшення орендованоі зеr.lenьиоі дWJIЩ 
llкі немоЖJIИВО відокреМlfТИ без заподillнНJI ШКОДИ цій діЛІІнці. не підnяJ'DIОТЬ відшкодуванНІО. 

7.3. ПоліпшеННІ стану земenьноf діmrнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІ(СЬМОВОIO зroдoю ~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не підлlll'ВlOТЬ відшкодуванню. Умови, оБСJlГИ і СТРОКІІ віДШКОДУВDНIUI opclfAllll' 
Вlстрат за проведені н(ім поліпшенИR стану земельноі ДШJJНКИ визначаються окремою yroaolO сторін. 

7.4. Орендар має право .ІІа відшкодуванИR збитків, заподіllНl1Х унаслідок HeB'IKOHaHНR opcНJ(oД8lueJI 
зоБОВ'lІзань, передбачених ЦИМ~ДОГОDОРОМ. 

3бllТКВ.111 вваЖПIОТЬСЯ: 
7.5. ФаmlЧні втрати, JJКИХ ОРЕНДАР зазнав у зв'JJЗКУ З невиконанНJlМ або неналежним ВlnCО~ИI".I,= 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витрати, акі ОРЕНДАР здіАСН'IВ або ПОВІlнен здіЯсн.ml IJJII віДІІО8llе 

свого порушеноro права; aЦEft' 

7.6. Доходи, акі ОРЕНДАР міг би реonьно ОТР'lмати в разі належноro ВІ(конання ОРЕНДОДА 
умов доroвору. нх 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджеишt дан 

8. ОбмежеllllИ (обтижепни) щодо ВПКОРІІСТDІІНИ 
земелы�оіi діJlИНКИ 

8.1. На орендовану земельну ділннку встаНОвлено обмеженНR 0001751'8 _ інженеРНІ.R КОРIIдОР aI~ 
КОМУllікаціЯ. І 



9. Illші Права та 6 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'1Ірантус, ща 'е"'I:ІІыІ� lIin о OB'n:JKII сторІІІ 

:JIбopOJlОIO (арештом), 3Icтaaa~ 110 nepc6YIIaI: І 8і .... :ІСа с у nora Вn8cllacri, ІІі каму Illшаму 1.0 DШ'lУЖСllа, під .. _an, Illшl праlа, Dll3lll'1CllllUlM AoralOpaal, закаllllі па8l1аважСIІІ .. ncpqa8ml ша дinаlІІСУ 8 OPCI~, 

9.I.ПраD. opCI140AaBQR: 
9.1.1. псреаірЯТІI цlлЬОlО ІІІІСОР'ІC'ПJІІІІІІЗС 
9.1.2. АОС'ТрОКОІО розіРDаТlI цап Доraа.' МI:ІІLlJOі д1nIlIlIИі 

Р У ВIlПЦКВХ ба 
ДoI'DDapaMi, ,псред 'ІСІІІІХ ІІІІІІІІІІМ заКОIІОдDDCТDОМ 18 ЦІІМ 

9.1.3. ,мlНlтl PO,r.IIP ОРОl14110і MaТlI У 81'пад 
DAlIОСТОРО"IIoDМУ ПО~ без зrol&J1 ОРЕНдАРЯ; ках. псрсд6аllСIIІІХ ІІІ'ІІІІІІМ ,aKO"OдDDCТDoa., в тому IІlІcnі D 

9.1.4. 811Mal'DТlI ВІА ОРЕНДАРЯ С80Cll8сиаra 
9.1.5. DIIMarDТlI від ОРЕНдАРя DіДШlад в ВИСССИ'ІІ apc.tIU.aT nпm.: 

5ровврс.коі мlськоТ Радll ДО підПJlсаll". ЦLora дo~:: .... СУМJI OpelfДlfOi rutml 3 lІасу nP.IRшrml рlШСlІІlJl сссіі 
9.2.060В'ПЗК'1I орешдодавця: ру, 
9.2.1. ПСРСдDDаТll3СМСЛЬІІУ ДШЯІІКУ по аtny. 
9.3. Права opCllДapn: 
9.3.1. OТP"MaТlI ПО atny ЗСМСЛЬ.ty діnаlІКУ у kOpl'l!'nI . • • -."В811I1Я, 9.3.2. ПОllОВnЮ8аТlІ ДОГОI'Р ПlCnЯ заllll'lСІІІIЯ ~oкy n ." 

.1060B'JI]aIlL 110 протязі тсрміllУ ОРСIlДJI. -... оro ДІІ 8 разІ вIДСУ'П.остl npCТC.l1ln. ШОДО 
9.4. ОООВ'ПЗКІІ opOllдapR: 
9.4.1. надавати ОРЕНДОДАВЦЮ M01lCJ1.lIi- зд"nС'11О • 

.. ,. В8Т11 КО'ІТрОnЬ за BIIKopl.CТDIIНJlM ЦlЄТ ,са'cnыlіi _НІІІ; 

9.4.2.alllcopl'CТOBYDOТJI ЗС"'CnIoIlУ дlлl1111СУ за цIлIoОВIІI" ПР"]IІВ"С'IІІЯI\" 
9.4.3. своєчасно смачувати ОРС'lДну nпaтy' ' . . , 
9.4.3. нс допускати ХIМ.ЧIІОro 'ІІІ будь-якого іllШОro заБРУДIІСlІlІR зсашя' 
9.4.4. підтрllМ)'вати її в нмежному санітарному СТІІІі' ' 
9.4.5. Пі~ ,uінченlUI терміну діі Доroвору орсндІ' 'повср.tyТ11 зсмcnы�y дlnaнку' ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

НlllCЖlfО"IУ c:тDНI по 8rny; 
9.4.6. в П'R'Пlденн •• А термін піспя ДСРЖВ8 •• 0і реестрації ЦЬОro доroВОРУ тalв60 БУДЬ-RКІIХ додаТКОІ11Х 

yroД дoraBopiB про Інесення зміll та ДОПОВНСНЬ до дoraBopy ТОШО ИaдlТlI Biдnoliднy копію ОрПlНУ дсржааllоі 
nOAIIТICDвоі служб •• 38 місцем знцоджеН"R зсмельної дШянк". 

1 О. Pl1311K ВІШВДКОВОГО 31IDщеllllИ в60 пошкоджеllllR 
об' єкта ореllдll ЧІІ ЙОГО ЧВCТlIПП 

10.1. Р,nик випадКОВОГО ЗНJlшенНJI або ПОШКОдЖеННR об'єкта ОРСНАJI ЧІ' Аоro чаСТІIНJI несс ОРЕНДАР. 

11. ЗміНІ. Yl\I08 договору і ПРllПllllеllllиliого діі 

11.1. Зміна умов Дотовору здіЙСНIОЮТЬСR у ПJlсьмовіА форr.fі 'І в,ваlНОIO ,годоlO сторін. 
У разі неДОСllтненн. 3ГOДl' ШОДО змін .. умов доroвору спір p03B'R3ytancR У СУДОВОА'У ПОР.ДКУ. 

11.2. ДіТ дorOBOpy Пр'lПlIIIЯIОТloCn у разі: 
11.2.1. закінчено строку, на RКИЯ йоro було YКJIIДCHO; 
11.2.2. ПРlsдбанНІІ ОРЕНДАРЕМ ,емелloноі дїJUlHKII у вnaCHi~;. •••• 
11.2.3. примусового відчужеННІ ,емcn.ноі РНЮІ 3 МОТІІВ18 СУСПШlоноі нсоБХIДНОСТІ ВІДП08ІДНО U 

rr.1413ealenLIIOГO кодек" УкраllШ; 
11.2.4. Доroвір ПРИПИIUIЄТloСIІ також в іНШl1Х ВIJПDдКDX, персдбаЧСНl1Х законом. 
11.3. ДіІ договору ПРIIПIIIIЯIОТЬCn ШЛRIОr.. пого ро]lрваНIJЯ 'І: 
11.3.1. 83аємною згодою сторін; _ 
11.3 2 рішеlПUlМ CYIrI відпofідио до 'І"нного законодавства УкраlНII. , 
11.3'03' '942 .... ноro ДОГОВОРУ ,а ріШСННВI суду, BiДnOBlДllO до ст.141, 144 • неВllКонанlUI ореНдарем П.. ._ 

3емcnьноro Кодексу УкраіН.I; .t:OI IlmaдКDX передбаЧСНl1Х ,аконам 18 
113.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому ПОРIUUCY У , 

IUIN ДoroBOPOM, і і ТІІ8010 ОреllДОДDВЦЯ в oдtIOCТOPOIIIILO"IY ПОРRIIКУ 
11.4. Po,IpBallllR ДОГОВОРу ОрСllДJI ,el\lni ,а ІІІ ц а 4 підп нктів 6.4 та 9.4 даноro ДОГОВОРУ. 

IUIПУекатcn У раl неВІІконанн. OpelaдapeM ВІІМОТ пунК1)', III~Y ЮРІІДІІЧIJУ або фы�чІІуy особу, а таКО'АС 
11.5. Перехід правв вnacllocтl ІІа "1_nIlO ОрСІ140РЯ ІІІ азІ BallllR дОГОВОРУ. 

реаРI'8ИЬацlR IОРIIДIIЧJIОТ особll-ореllДОРЯ є nlдcтaBOIO дnя Р Р 

• • NI'L сторін 3В пеВllконаШIИ або 12 ВЇДПОВІДПЛЬІІІ" ... 
• Ilеllалежllе ВІІКОl181111П договору 

СТОРОНІІ несуть відповiдanьніСТІо BiдnOBWIO до 
12.1. За HeB.IКOHВННJ1 або ненanежне 811конаНlІЯ AOroBOpy 

3IkaИУта цьоro ДОГОВОРУ. , НJlтcl від відповiдanЬНОСТ~ ІІКЩО вона доведе, ЩО це 
nn...~ 12,2. СТОРОНІ, JIКВ ПОРУШJlла зоб08 'JI3анНJI, 3BUIЬ 
--I'IIUСИIf8 CТlJJоси не з іі 8'IНI!. 



о". Вого pOJlpBDJIIIR :аа: 12.3. дrr дого аору ПРIIПIIIIRI~ТЬСЯ ШnАI 

І 2.3. І. I:NIDlIIOIO ЗI"OДОЮ CТD~III;o до '111111І01"0 заКОJlOДlUlC11l8 у краі"'l. • 
12.3.2. plWCIIIUlN суду вІДПОВідІ n 4.2. ОГО договору :аа рlwс,шв", СУДУ, Вfдпоа'ДJlО до ~ І . 
12.3.3. 'IСВIIКО'lа"'I. ОРСllдарс". no7. да'l • ~I,I~ : 

3е"IМЬ'IОГО кодексу Укра1'1"; • С:ТОРО'І'ІЬО"ІУ ПОРВДКУ У ВllпаДIСІІI, перелБU'IС'Щ, . 
12.3.4. 'JI'u'anlBolo oдll1c1 l:а Стор 11 В ОДІІО J.Ifa~ і 

та QII"I Договора".. І 

13. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСІІІІЯ і 

13.1. ЦеП ДОl"Oоір "обllрас ЧlllllfОсті піCnIl піДnllClШl1І сторонам .. та Пого деРЖ8Вlfоі реЄСтраціТ. 

Невlд'С"IІІII"Ш .,amllla" ... ДОГОВОРУ С: 

кадаСТР0811П nnВJI зе"Iмы�оff ділlllКIf з ошображеШfllМ обмежеl'Ь (обтяжснь) У іТ 811КОРJfстаиlfi 1'1 
ВCТD'IОIUIС'fIIХ cepo'тyтf8; • 

окт про псренеССlІІl1І о IfО1УРУ ЗООI.;wньоі межі З~М~ЬНОі. ДІЛЯНКИ та псредачу ІІа З6еріl18вt 
ВCТDllовnешlХ аlежов •• х знокlв вnacHIIICY (КОРIІС1)'аачу) земелЬНОІ ДIЛЯllКlІ, 

акт nPllПому-псредачl земcnьноf ділЯІIКІI; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська а.ісІока рада 
"DCDбі 811КОНУЮЧОГО оБОВ'В3КII міського 
ГOn0811- секретарв міСІокоі ради 

С"nо;нсlt" lі0JIII В"СUЛ60'ІІ"" 

МісцезнвходженНJI ЮРllДичноі особll 

01400 Kllr.C6H" Оfiл"СIІІ", 
""Бро."р". І)'Л.ГIll"рl"".l S 

lдеlfТJlФікаціПIlИП КОД 2б37б375 

14. РеквізllТlI сторіІІ 

ОРЕНДАР 

Ор".""",,,,; ",t>"p"G"~'(6 
Б"с"р"б Ол~z /"""0'"'' 

Місце ПРОЖJ.ваННJI фізичноі особ •• 

ЮРИДllЧна адреса: .)'лЛер",0"",0.".4 
",.Бро."р" 

IдентифікаціhниП номер 2562308659 

15. ПЇДПlIСJI сторіІІ 

-t-N''''-+-___ I.В.СIlПОJІСltо 
ореидар~ 

~,r О.I.Б"с"ра6 

мп 

МП (311 •• DII8Нос:ті ПСЧIl11C •• ) 

Доroвір зар~ЄС1рОВВНО у ВIfIСОНlСомі БРовврськоі міськоУ " 
реєстраціі ДОГОВОРІВ ореНДІ' 8Чlfнено заПI.С від ,/L'. ~aдH, про ЩО у КНИЗІ 3ВПІІСІВ державноі 

CCLR.J) ~ 200l року. If J() 



.. АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

I&fl_"_-.:..:a~ __ ~2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська J\licLlca рада, в 
особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону У країни "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієї сторони, та ПРllваТНllіі піДПРИЄJ\IСЦЬ Басараб Олсг ІваllОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllїІ підпрllЄJ\IСЦЬ 

Басараб Олег Іванович прийняв земельну ділянку площею О,О020га, ДJUI 

. обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення буд. N!9 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 28.08.2008 року за N!834-42-05, від 

30.09.2008 року Н!!883-46-05 та від 16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах 

оренди на 1 (одии) рік, терміном до 28.08.2009 року. 

Цей Aк:r складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.; 

Броварська А,;ська paд~.., 
К"lВС'I(О;' 06лаСnl; • 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Ви!(о~чий обов 'язки міського 
го о ~ секретар міської ради 

... /І.В.Сапоз/ско / 
--"':Yo~~_ 

ПРИЙllЯВ: 

ПРІІва",ІІI1IЇ lJідlJрІІЄJf,е,(ь 

Басара6 Олег /BallOBIIQ 

Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Лермонтова,4 

~о.LБаCllJ1ll61 
L 



АКТ 
про переllесеllllП в 118ТУру ЗОВllі оо • 

то псреДПСIУ 118 ЗберіГПJlllП вст WIILOI "IC~CI зеl\renЬJlоіО діЛПJIКJI 
ВЛП(ЩІІІСУ (ІСОРІІСТУВОІ )8110ВnСIIІІХ l\IСЯСОDJJХ ЗIJDJсів 
Ііа r: 91' q q= о rї ЗСl\rСnLllоі діnП11JС11 

DУЛо~О~rA~і.~&LI=--n~"..!:ІIfi...J" ' ... С;loU:к~q~-,,~!lL _____________ _ 

"..J.L" -_Q~ . ..,t-,...I ___ - 2ООЖ р. 

МІІ, ШI)I(Сlепідписоrrі, прсдстаВlrl{(( тов 
"І<оІ Істанта" 

D ПРllсутності землевласrrиків (зе~fJJеl,ористуваЧів): 

Б Q. С 9{' q Б"" () tJ. 

представш?( BIII(?НI(O~IY :["11-8 и"це ltk'o Л . .д 
діІОЧИ на пщстаВІ дозволу виконкому Н!! 273 
рВД}І народних депутаті~ від ~4 ли~опада 1992 РОІСУ 
перенесли В натуру меЖІ на ПІдстаВІ П;Іану земельної діЛJIНКJJ 

Б'~С9~Qа= (J. ,7. , 
ПРОіКlоlВаючого по вул._--LО'.L..,IIJ ........ і ... "ч:::::...,::n.LJ/u· "!L·Lc..,J;6L..!/L~Q:....,.~. -=9l.-_______ _ 

згідно рішення міськвикоНl(ОМУ Ng83"-У2-0jід .J В c.&f"''Y==< ~ Р 

1 .. r - - • LJ}r .. 
lVlеЖОВl знаки в КШЬКОСТl Т шт. передаНІ В натурІ предстаВНІIКУ 

ЗlQlовиика, на ЯКОГО і накладено відповідальність за їх збереilCеНИJI. 

РозміР.І та місцезна.'(одження межовtІХ 31lаl(ів земелы�оіi дL'tЯНКIоІ показані 

на КPOK8.'t. 

Цей ВІСТ є підставою дJ1Я прийнятrя рішення по фактичному KoptICТYBaHНlO. 
Акт складений В двох примірню,а.'(. 

ПредставнИІ( землевласника 

( зе1'tшеКор.lстуВоча1.-, 

ПредставнИІ( ТОВ ,.КQw;rОIlТП" 

Представню( ВЮ'ОІІІ'ОМУ [ 



АБРИС ЗЕМЕЛьно1 ДІЛ~НКИ 

'5 ~W, 
, '! 

С'І о - ~ . 
сп о" 

А ''S,O 

r 
. 1),0 , 

~,O 2.0\ott,~, 

".' \0\ 

- 5,0 

ОПlIС меж: 

2 .. Від Бдо -.;' . . 
3. Ві.а В до г ____ ...;.·~~ .... :--------------------

.,-., 
4. Від Г до д _______________ . ___ -----.. 

S. ВідддоЕ ________________________________ ----------

6.' Від Едо А ________________ ---------

Абрис склав: 
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СІ о -. ", . 
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' ... m' ,,~ " , " , . , . 
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, , 
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, , , , 
, !І , 

, b~' , , , , , , , , 
( , 
"'" 

Загал Іона моща: 20 КВ. 1<1 

ооме; 

о ( fJ-!'8°п..р() 
KeliHn: 11.5' -І . .и. 
ііа 11.S'd.~· ) 

( -
" . 

'. 

'. -, 

-. -.-. -
... -...... . 

, •• ї1" r , -. 
, " 

--
3,ОВ" іw"Я межа 

елыІїї .аіЛIІIIК.1 -
1ем 

, 
Межі земельноі' діЛJlНКtI S.J:J"oLJeM , . еРJlОВ І.П.) 
На Місцевості та вказані оренда(1іQ·.·~. '.:1.-~~~'=F:.~~ 

.. ,'.. . 
в . 'о : • ~. - о 

. о. Н~чвnьника відділу зём~льt'-~:' .... (raEDcbK.Jrt I.В.) 
PetYPCJD у м. Броварах .• . . .. .:. J.~~~--



ДОГОВІР 
ОРЕІІДИ 3ЕМЕЛlaflОl ДІЛЯНІ(І. 

r.1. GpOBDP" 

Вровпрська IІllська Роа .. IJІ. .. 111.11 І"'" a lJ 

РЕнДОДАВЕЦIа: Врооарська IІllська РВ" • о &.101010 (;~l'·" , 101о 20~. 
О .... п. в ОсоБІ OIlKOII"IO'IO б • 

І -і Р .... ІІ СППО)КІСО Ігоря BnCllnLoall'la щ' • І го О ОВІІ1І1КІІ IІIІСЬКОro ОВІІ - сскретарll 
". CLKu - , О ДІЄ 110 nlacтaoi 3ак у r"п . 

ІІІ" 1'1 РОЗПОРІДЖСІІІІІ GpOBOpCLKOi місь і • OIlY кра 111І ро ІІІІСЦСОС СОМОВРІДУВВІІІІІІ В 
~t:~ro'roловшt з OAllOro боку. та ко РОДІІ ВІД 24.07.2008 року К!!128 «Про BIIKOIIOIIIII оБОВltязків 
оРЕНДАР: ПРІІВDТІШП 1IIдIIPIICIIICUI. IОПIІ'IС;IІКО 11 І 

cтl4-А кв 196 iДCIITIII~iKoцin n атал R UlтanttnllU. IОР"ДIІ'lІlа МрССО: м. БРООВРІІ. пул .. 
JlCJIUIСЖIIО 'І 'і' • б • 111І код 2174923843, ІІКВ діс 110 підставі соіаоцтво про .ІІСРЖОUІІУ 
.......ntвцlю Ф ЗІІ'ІІІО ОСО 11 - ПIДПРIІЄМЦЯ Ollaall . р........ • ого IIIIKOIIOB'IIIIII KoftllTCТOM БРОВОРСlкоі MiCJ.Koi рМIІ пlа 

28 03 2005р ЗD.N!I2 355 017 0000 001765 ...... І· -"OPELIДAP" '. • • • • • ...... ,- ,з дP)"~OI старо"". yкnan" цсп ДоroВIР 'ІРО 
IIDC1')'nIlC. 

1. Прсдмст ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiД"OB~.11110 .110 piuJCIIIIII сесії Броварськоі IІlіськоі РМІІ Кllівськоі області 
ІІА 28.08.2008 року .N1!834-42-05. та ВІД 30,09.2008.pOI\'Y N!883-46-0S ІІааас. о OPEf-IДАР npllnr.Joc n строковс 
МіТlIС КОР"СТУВОНІІІ зсмcnьну ДІЛІІІІКУ площеlО 0,0029rn, м" ОБCnУГООУВDlІІlЯ кІоску: 1I""n 1110XO.llIIТJ.CII 110 
ВУЛ. м.лаr:YlІовоі в pnnOll1 РОЗІІІІЩСІІІІЯ БУ.ll.Х!!7 В м. Бровар". ЗгіВІІО '] MallOr.J 1Cr.JJ1exop"C'ТYBallllll. що Є 
lIe8Ia·t.1II010 ЧDСТJlIІОІО цього ДОГ080РУ ТО дові.llКIІ ВIІРllоі БРОВОРСЬКІІМ міСЬКIІМ віддіп0111 зеr.JcnыІІхx ресурсіо 
81А 18.09.2008pOICY зо К!!04-3/13-311182 та ']CI��CJ1LI�D-кваастровоі ДОКУlllеllтоціі Броворськоro міського відділу 
земenыl1хx рссурсів UR зсмсJ1ыla ділянко раХУЄТЬСIІ в ']СМЛI1Х KOMepuinlloro ПР"З"О'ІСІІ"ІІ в межох Броварської 
мІської рад". 

2. Об'ЄIП' ОРСІІДІІ 

2.1. В opellдy передасться земcnьно ділянко заranЬНОIО мощеlО О,0029rn. 
2.2. На зеМCJ1ьніП ділянці розміщені об'ЄКТIІ lІеРУХОIІІОГО моП ІІа. Ікі Я8J1110ТЬСI вп0сністао opellдDpl. 
2.3. HOPMOТlIBHa грошова оціllка зсмcnыІїї .ІІіЛll1КIІ згіДIІО дові.llКIІ відділу 1eftlCJ1LHIIX рссурсів у 

м.Броварах від 13.10.2008 роІсу за Н!!04-3/13-3/1228 стаНОВІІТЬ: 
- 14 866 ( ЧОТllр"аДIIЯТЬ ТШ:ЯЧ Blcil\lCOT шlстДссят шІсть) rpllBellb. 
2.5. ЗеМCJ1ьна ділЯlІка, Іка псрсдасться в ореll.llУ. ІІС має таКІІХ IІсдопіків. що можуть nepeWKOAIITII Ті 

ефе""18НОМУ ВІІКОР"СТВННІО. .., 
2.6. При зміІІі ( реоргаJlізації ) ОРЕНДАРЯ ДОГОВІР ореlШlІlІС збеРIГDЄ ЧІІНІІІСТЬ. 

3. CTPOIC діі договору 

3.1. Догоаір укладено тepfttitloftt до 28.11.2008 РОКУ. Піспя закіllчеШl1І cтpo~ ~OГOB~PY OPCII~P ~Iaє 
n n ІІА строк У ЦЬОМУ pD1i ореllаар "ОВllllен не Пlзtllwе tШК за 2 МІСЯЦІ до 
е~88Жllе право поtlОВJ1ення ОГО ІІО.НОВ. IIDftli "ОДОВЖІІТІІ Аоro ailO. ПРІІ 
31"'нчення С1рОІсу дії AoroBopyo;'tOBIAOlIlIITII ПІІСЬМОВО ореllДОдDВЦЯ про Р Р 
811"'Opllcтalllll зсlІlcnыll� дlлПIll~1І lІе ЗD IllJlbOBlIl\1 ПРIl31ID"СIІІIЯIІI ОРСІІДПР ВТРDчає переВDЖІІС ПрОВО ІІВ 

nOnODJ1elllll договору opCIIAII. _,'. 

4. Оре.IД.IО плата 

а IВllоl грошовоі oullllCII І cкnaдaє: 
4.1. OpellAlla пnата CТnIIOBIIYЬ 1 О уа від II0Рl\lа~піАКIІ _ 3В псрlод вІд 28.08.08 до 28.11.2008року. 

-377.74 (ТРIІС:та сlмДссят сll\l) гр"вень 74 к ні дinяtlКl1 державної або KOfttYIIDJ1LIIOi DJ1actlocтi 
• 4.2. Об'lІІcnеllНЯ розміру ореНдНОЇ маТІ І за земел~еФіцієtlтів illlleKcauii, ВllзначеНllХ законодавством, 

UlnCHlOnloCJI :І урахуваllllЯМ їх цільового ПРlІзноченнЯ 1'1 К ЗВПОВІІІОІОТЬСІ під час YКnaдDHHI або зfttіlШ умов 
11 1ІТВеРJlЖеllllМІІ КаБІнетом MillicтpiB YKpaїlI1I форМDftIII, що 
lDroaopy ореНАl1 ЧІІ продовження Пого діі; ПIIЯТТА ріWСllllЯ від 28.08.2008 року ШОl\llсячtlо 

4 3 • 'ІІІ ] ДІІЯ ПР" • • • OpellAlla пnота BllOCllTbCn ПОЧІІІІОІО за остаШlllІ1 ICIIJ1CllAapllIIl\1 AIICIII ЗВПIІОro 
rllllllllll чаСТlml\ll1 ПРОТЯГОМ 30 кnncllAOPllIIX ДІІІв, Ilacтy;~:; У 1(lІівськlП обnDстll\l. І(ІІІ:ВО МФО 821018 
nD4D11foBOro) I\llсяцп шnяхом псрсраХУВОllІІЯ ІІа раХУllОК фlкаuіі 13050500 - opellAD ЗСl\lnl. 
КDJI13S71923 р/р 33217815700005 _ Броварське ОДІ(. КОД кnaCl1 м МОТІІ оформляється від"овіДIllIМI' ОlП1lfttll. 

4 ахУ"ОК ореllДIІОI 
.4. Передача продукціі' тв IlaдDННЯ ПОCJIУГ в Р 



4.5. Ро:амlр орещщоі ПЛОПІ переглпдоtтLСП у ро:аі : 
4.5.І. :a.'ЇIIII у"оа rocnoдaplODDIIIIJI, персдбаЧСlІІ1Х .aoroBopoal; 
4.5.2. 3,..ЇIІІI Р03міріа зсt.lcJIыlro по.аатку, пі4DIІШСIIJIIІ ці .. , тарифів. 3Millll коефіцієнтів i"4eJ\ta 'і 

ЗВКОІІОДВВСТВО,... 3,..iIlIOBaТII opelllIlty nЛВТУ зв зеаleJIЬ.lі .аїЛIІIІКII піCnIl звтвсрджеlf"" IfОВ"" CТilВОIС ~' '~11""'bt 
IlормаТ1IВllоі rpошовоі оиіlfКII. У а'IПадку В_ОВІІ ОРЕНДАРЯ змі'ШТIІ ОРС"Д"У ма1}', 4oroBip о ",c.1111~ 
• •• ре"411 , .. 

ДІЛІІІКІІ ,..оже бут .. РОЗIРDDIIllП БРОВВРСЬКОІО "ICLKOIO ра.аою в о.аНОСТОРОIfIfЬОМУ ПОРЯДКУ. • .. ,,~ 
4.5.3. а іllШІІХ ВIІПа.аКDX, псредбаl,еllllХ заКОIІОІ\І; 
4.5.4. у разlllСВllСССIІНIІ OPClf4l10i плаТIІ у СТРОКІ', ВІІ3lfаllСlfі ЦІІМ ДОГОВОРОМ, ПО"Я НВРВ\ОВ"СТ'_А 

• ') • J .... lІlІа"" ( no.aaTKoBoro борry (ВКnЮ1'В'ОЧII суму ,штраф""Х СІШКЦ'П зв іх JlВ"ВJlОСТI 13 розрахунку 120 відсот,,' ,-І "У 
облікової стаВК'1 HBulollВnLllord баllКУ Украї.ш. ді.очоі ІІВ .ае"ь ВIІIІIІКIfСIfIlЯ такого пола rkOBoro бор~ РІ'І"", 
ДСШ. noro (noro ІІВСТІІІШ) поraШС'IІІR, звnеЖIІО ві.а Toro. яка з велІ1111І" таКІІХ ставок є біЛhIJJОЮ. 1а K:~ ІІІ 
кanСIUШРllllП дell .. прострочеlllfR у Пого сматі. "11. 

4.5.5. ОРСIf.аIfВ мата СПРВDJlЯЄТLСЯ також і у DlfПа.аквх. ІІКЩО ОРЕІІДЛР 1 поваЖlІlІХ ПР"""'І Тllt.I'І"А 
• Д -O~_ 

ВIIКОРIIСТОВУЄ зс"cnы�уy .аIЛЯIІКУ за UIIM оговором. 

S. УМОВІІ ВІІКОРІІСТDІІІІИ 3Сl\ІСЛЬІІОЇ діЛИШСl1 

5.1. 3e"'CnLlla діЛІІНка передається в ОРСНДУ 4Л1І оБCnУГОВУВlllІНIІ кіоску; 
5.2. Цільове ПРl13НВІ,ення земcnьноі дїЛЯНКIІ - землі комерціЙIІОГО BIIKop"CТВIIHII. 

• 5.3. ОРЕНДАР НС toIa~. првва без оформленНІІ у встановлеllОМУ заКОIfО.аавсТDОМ ПОРIl41\'}' ]~liHIOI1q 
цІЛьове np"знвчеШfЯ земcnьно, .аШIІIІКlf. 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ псредачі 3Сl\ІСЛЬІІОЇ діЛИllКl1 В ореllдУ 

6. І. Передача земcnьноі діЛЯНКIІ в оренду здіАСНIОЄТLСЯ без розроблеННІ проеК1}' її відведе'IНА. 
6.2. Інші УМОВI1 передачі земcnьноТ діЛIІНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.аDЄ. а ОРЕНДАР nPІlliМІЕI 

ОрСнду зсмcnы�y .аЇЛІІНКУ вїльну від бу.аь-яких маПнових прав і претензіП третіх осіб. про AКJIX 8 ~IO!olCII 
YКnDдaHHI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могml знаТJI. 

6,3. Передача земельноі ДЇЛЯНКІІ орен.аарю здіПСН.ОЄТЬСJl після державної реєстраціі Uboro Договору 
зв вктом прнАмаННJI - передачі. 
6.4. ІІа O~I.OBi ст.15 Закону УкраТІІІІ "Про opellAY землі" від 06.10.1998р N!!161-ХIVоре'ШIlРJ 

п'НТllдсшшR строк післп держаВIІОУ реєстраціі ДОГОВОРУ ОРСIlДII земелыlіi діЛЯllКl1 державноТ 8& 
КО"IУllnЛL.fоі вла~IIОс:ті зоБОВ'Я3DIIІІR IІв.аВТlI копіІа договору відповідllО~IУ oprollY Aep1l.'DBllot подаТКOll 
служб ... 

7. УМОВІІ повсрнсIIшI3с~Iслы�оїї діЛИllКl1 

1.1. ПіCЛJI пр"пинеННІ дії Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну ділJlНКУ у mи~1 
riршому порівНlНО з тим, у ЯКОМУ він одержав ії в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршення корисних ВЛВСТllвостеR орендованоТ земельної ділЯНКIІ. no.'JDIIi 
із зr.lіною ії стану, має право на відwко.аування збитків у розмірі, ВllзначеllОМУ сторонаМII. ЯКЩО сторонами 
дocarнyтo зrОДI1 про розмір аідшко.ауваННlзбитків, спір розв'язується У судовому поря.аку. ' 

1.1. Здіhснені орендарем без згоди opeHдoдaBЦR BJlтpaTJI на поліпшення орендованоі земельної АіпС 
Ікі неМОЖnllDО відокремити без заподц.ННI ШКОДІІ ціп ділянці, не пі4ЛяralОТЬ відwко.аУВDННЮ. 

7.3. ПоліпшеННІ срІну земельної ділянки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОЮ :lro_ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі~не пiдnяraють відшкодуваННIО. УМОВІІ, оБСIІГJI і СТРОКІІ відшкодуваННІ орсlФ 
ВllТрат 3D проведені ним по~іпшення стану земельної дїЛЯНКІ1 ВІ1значаlОТЬСЯ oкpeMOIO YГOДOIO сторін. 

1.4. Орендар мвє nplifio на відшко.ауваННІ збllтків, заподіЯНIІХ унаслідок неВИКОНПНIІЯ OPCHAoJIII 
зоБОВ'lзань, передбачених цнм договором. 

ЗбllТкваш ВВDЖDІОТЬСП: 

7.5. ФВКТlfчні втрати,яких ОРЕНДАР зазнав У зв'JI3КУ З неВllконаННIМ або неналеЖНIІМ BIIKOH~HIWIY 
.аоговору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витраТІІ, які ОРЕНДАР здіПСНllВ або ПОВ1ІІІен здіАСНІlТl1 lUIН ВІДНО
свого порушеноrо права; 

1,6. Доходи, акі ОРЕНДАР міг бll реально OТPJIMaTI1 в разі належноro BIIKOHBHfll ОРЕиДОДАВl 
умов ДOroBOPY. 

1.1. Розмір фаКТНЧНІIХ ВІ1ТРllТ орендаРІ В'lЗначаєrЬСІ на підставі документапьно підтверДЖСНIІХ J18IfII' 

8. Обмеження (обти)кенни) щодо ВІІКОРІІСТ81111Я 
земельної діЛЯНКJI 

8.1. На орендовану земельну діл.янку не BCТ8HoвneHo обмеження, обтяження та інші права третіхod 



9. Illщі проо 
а та 0600'011CII cтopill 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ПІРllnYС. що зеr.aenLIІІ Аіп 
31160рОIIОIO (opeW1O"'). 30CТDBOIO ІІС ПсрсБУВІС і віll ","IIJUJ С У nOfO впlСllості, IІlко",у іIlШО"'У ІІС аіЛ'IУЖСIІО пla 
1l1UID1I/I1'I1 illwi правв. Вll3lll1ЧСllі QII", AOfOBOPO"'. ІС заКОlші ПОВІІОВDЖСІІІІ" ncpcaauТl' ЦlО Аіп"IІКУ а ОР~ІШУ 

9.1.Прово 0РСІІАОАПВUR: ' 
9.1.1. псрсвіРІТІI uinLoac BIIICOPIICТDIIII" 3С • 
9.1.2. АОСТРОКОВО розіРВОТlI цсп ДОfOаl "'МLllоі ЛІЛ""ІС"; 

• Р у 811Палках ПС 6 
доroDopD"I, . • рел а'IСIШХ ЧІІІІІШ'" 3aICOIIOAIIBCТDO'" та UII"I 

9,1.3. з",lltlml роз",ір ОРСllліlоі МОТІІ " ВІ 
б І 'ПІдках. ПСРСЛ6а'l QJlIIOC1OPOIllILO"'y ПОР"А~ с3 зroЛIІ ОРЕНДАРя; е,,"х 'lІІtШIІ'" 1аКОIІОЛІВCТDОr.,. D ТО"'У 'шслі 8 

9.1.4. BII"'IIr&TII ВІА ОРЕНДАРя СВОС'IIС"о 
9.1.5. BII"'Ir&ТI' віА ОРЕIlДАРя вілш го ОIll:ССІІІІIІ оре"IІ"ОТ МІТ"; 

І 23 04 20004 КОIІУОIItItІІ -r.ш -
.ІІКОІІКОМУ в А •• року до пlДПIlСltш" ц"ого Дог -І. °РС"д"ОI маТIІ 1 'ІІСУ npllnllRТf" ріШСIШR 

9.2.060в'А31С11 оре'140ЛОВI,н: 080РУ. 
9.2.1. переааоаТllзе"'CnLIlУ діЛJlltку по Itny. 
9.3. Прово ореIlДПРН: 
9.3.1. ОТРIl"'IІТIІ по ІКТУ земеЛLltу ліmlltКУ" KOPllt"nI • n.... OВnI В " І -·ІОІ""ІІ. ......... ПОIl о аТIІ noroOIP ПІСЛЯ ЗІкі"ЧС"ItЯ ОК ." 

_.'JI3IIHL ІШ прот"зі терміну ОРСItАIІ. стр У Аоro ЛІІ в разі оілсут"ості npeтeloin. ЩОЛО 
9.4. 060в'ПЗ'СIІ ореIlЛОРЯ: 
9.4.1. наааВIІТ11 ОРЕНДОДАВЦІО "'ОЖnI18іст" 'п 
• 3ЛІ CIIIOBOТlI КОНТРОЛЬ за 8I1КОР"СТІtltl"'" цісї 3С"'Мlоllоі _НКlI, • 

9.4.2. ВIIКОРIІСТОВУВВТIІ зеl\lСЛLllУ ліпАll1nI 30 цілLОВllаl пр 
"І .. 1'31IB'ICItItAr.,' 9.4.3. своєчасно СМl1чуваТІІ ОРСIІДItУ ПЛІТУ' ' 

9.4.4. H~ АОПУСКІІТІІ ,:~МіЧНоro ЧІІ БУАIо-~"'ОГ~ іншоro 3Iбрул"ен"я ЗС"'ЛR; 
9.4.5. ПIАТР"МУВI1ТIІ11 в ШU1ежtIО"'У СlЩтар"ому СТІні' 
9.4.6. Пі~JI закінченНJI терміну· Аії ДоroвоРУ ореНЛIІ 'П08ернутl, зеМСЛLtlУ АіЛRtlку ОРЕН "ОДАВЦЕВІ 

иaneжIlО"IУ стаНІ ПО акту. ~ у 

10. РІІЗІІІС ВІІПDДКОDОГО ЗІІІІЩСІІІІО або поwкоджеllllО 
об'єкта opellAl1 ЧІІ ііого чаС:ТIІІIІІ 

10.1. РII3IIК Вllпадковоro ЗНllщенltя або ПОШКОЛЖСІІІІR об'єкта ореllЛIІ ЧІІ noro ЧІC:n'Нllltссс ОРЕНДАР. 

11. Зl\lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllПllllеllllО ііого діі 

11.1. З~lіНIІ у"'ов Договору здіПСIfIОIОТLСI у Ш'СlомовіП формі 31 IІ3І1ЄМIІОIО зroАОЮ сторін. 
у разі неДОСJlПfеННI ЗГОДИ щоло 31\1іlll' УМОО ДОГОВОРУ спір розв'RЗУЮТIоСR У СУА080МУ ПОРRЛКУ. 

І 1.2. ДІІ договору ПР"ПІІІІRІОТLСП у разІ: 
11.2.1. закінчеННJI строку, на JlKlln noгo буnо yкnaдellO; 
11.2.2. ПРllДбаННJI ОРЕНДАРЕМ земельної ліЛЯНКJI У власність; 
11.2.3. nPllMYCOBOГO відчужеННІ зсмельної лілRIІКIІ з r.IOТIIBiB суспілloноі ІІсобхілності 8ілповіЛІІО lШ 

$147301мыІго KoaelCCY УкрВіlШ; 
11.2.4. Договір ПР"ПIIНJlЄl'ЬСJl також в інш"х ВIlПадlСlХ. перслбвчеНIІХ 3IКОІІО"'. 
1 1.3. Діі ДОГОВОРУ ПРІІПІІІ~ОТ"СЯ WЛАхоr.1 Аого розlРВl1ll11А зп: 
11.3.1. ВЗlСАIІІОЮ зroДОIО сторіtl; _ 
11.3.2. рішеННJlМ суду відповімо до ЧIllIlfОГО ЗВКОllодаВСТВI УКРІШІІ. 
11.4. РозірваНIІJI дОГОВОРУ в ОДНОСТОРОІІІІЬОІ\ІУ порядку лоnycкаЄТIoСR; 
У"О80'0 розірваННJI дОГОВОРУ в OAHocтopOlfllLOMY ПОРRдкує НСВlІконаlШI OpellдapeM п.4.3. п.9 ... .2. 

n.9.4J, t $. ,. . 
11 5 Пер • • "IВПно орендаря нв illWY ЮР"ДIІЧIlУ вбо Фl311ЧНУ особу. І також • • exlд права влаСIІОСТ' на .. 

PtapI1НI:saцi. IОРИДІІчноі особll-ореllдаРJl є niAcтaBOIO Дn" розіРВIШ11 договору. 

12. відповідоJlы�іcтL сторіІІ за IlеВllКОllОllllП або 
IICIIOJle,кuC DlfКОllаllllП договорУ 

11 СТОРОНIІ несуть відповiдanьніcтt. відповідно до 
1Iraкy .1. За невшсонаННJI або неналежне ВІІконаННJI доГОВОРУ 

1~11Uaoro ДОГОВОРУ. • СJI від віДПОDідanloності, JlКШО ВОІІІ доведе, ШО це 
llapyq.e • • Сторона, якв ПОРУWlша зобов'ЯЗВНІІJI, :lD'ЛЬНJlЄТЬ 

IUUI tnuJося lІе :І і1 8I1Н.І. 



13. ПРlllсіlщсві ПОnОіl'СIIІІП 

13.1. ЦеП Доroвір IlобllРОЄ ЧШIІІОсті після піДПllСОllllЯ cтopOllaMl1 та noro дсржаВtlої реестрації 
ЦеП доroвір yкnuello у трьох npIIMipIIIIKOX, що r.lОIОТЬ ОДНаКОВУ 10PllAll'ItIy Сtlnу O~IIII 

311DXОДІІТЬСЯ в ОРСІІДОАОВLUI. Apyrlln - в ореlWРЯ, тpeтin - в opralli, ЯКIlП провів псржавtlу pe[~altiIO. 1 ""'" 

HCBIJI'CI\IIIIII\III 'IOCТIIIIOI\III договору С: 

> KD4DC1pOBlln ма.. земcnы�оіi діЛЯIІКl1 з 
ВCТDІІОВЛСІІІІХ cepBi'I)'ТiB; : . 

> акт прIIПому-перепо'lі зсмcnыlїї дїnЯtlКIІ. 

відобраЖСtfНЯr.l обмежеtfь (обтяжсtlь) у її 811"ОРIІ...... • 
.. , IІIItIl Та 

14. РСlсвіЗllТIІ сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська PD4D 
tJ особі ВllКОНУIОЧОro оБОВ))ЯЗКII міського 
ronОВIІ- секретаря місько\' РОАІІ 

CnllOJlcI\oI.B. 

Місцезнахо.ажеllНЯ 10РІІДІІЧНОЇ осоБІ' 

07400 К"'.с",,а 06лас",., 
ЛІ.Бро.ар", .ул.Гаzоріllа, І S 

IДСltтllФікаціПНIlП код 26376375 

ОРЕНДАР 

ПП IВnll'IІ!111\О Н.В., 

Місце ПРОЖlІвання фіЗllчtlОЇ особll 

ЮР"дll'lна anреса: К"У,с""n 06л., .". Бро.ар" 
.ул.Н езuлеЖІІОСlllі,4-А ,1\,.196 

IпентифікаціПIШП tlомер 2174923843 

15. ПЇДПlIСII сторін 

--4IJр......~~f-- I.B.CnllOJIC"O H.B.ltlall"~II"O 

МП МП (3В 111ІІІ81ІОСТЇ nCIfIl11CII) 

.t.~ 

Доroвір зареєстровано у BItKOHKOMi Броварської міської радн, про що у КНllзі заПllсів державної 

реєстрації доroворів ореНДІІ вчинено запис tJid " {І/:." I.IL/JLbLJttД;f!/J 20.Q!! р. зп М.'_ -=.!J:....9~ __ 
І 

мп 



... АКТ 
ПРИИОМУ -ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровар .. 

Ми, що підписалися НИЖЧе: БроваРСЬf(а міська рада, в особі 
ВIII(ОIIУIОЧОГО оБОВ»ЯЗКII ~liCbl(oro ГОЛОВІІ _ сскрстаря ~licы�оїї раДl1 

Сппо)кка Ігоря ВаСIIЛЬОВII'ІП, що діє ІІа підставі Закону України "Про 

місцеве самоврядування в У країні" та розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 року Н!! 128 «Про ВИI(онання обов»язків міського 

голови» з однієї СТОРОІІИ, та ПРllВПТlшіі підпрІІЄI\ІСЦЬ ІваllчеllJ(О 

Наталія Віталіївна з другої сторони, склали цей Акт про н~ступне: 

Броварсы�аa місы�аa рада передала, П ПРllваТlшіі піДПРIIЄ~IСЦЬ 

ІваНllенко Наталія Віталіївна прийняла земельну ділянку площею 

О,ОО29га, для обслуговування кіоску - землі комерційного використання по 

вул. М.Лагунової В рщіоні розміщення буд. Н27 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії Броварської міської ради від 28.08.2008року 

за N!!834-42-0S на умовах оренди терміном до 28.11.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы�аa міська рада 
ІОридична адреса: .; 
м. Бровари, вул.ГагарїJlа,15 .... 
Виконуючий обов»язки 
міського голови - секретар 
міськ І рад 

/l.в.СаnО'IСКО/ 
--t-.~~~-

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

/ОQНЧЄІІКО н.в. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Незалежності,4-А, кв.196, 

/ н.В./(JQНЧЄІІКО / 
_-S.-=?i~~ 

/11( 
lVfi1 ( ,в ІІaJlвності пеЧВТКІІ) 



4: J. -

., ., 

п JI А Н 30ВllіШІІО 
(короткостро ІХ меж зсаlJlСКОРllСТУВDllІІR 

с: ОіЬ 1:А е КО,::"18 умо""" оре'IДІ') 
ву •• ~:\;:'o~;; ':? 

~L ___ _ . 

1, : 

Масштаб 1 :200 

- о 

" --- , 

" 

3 ~ 

І 
'" 

" 

, 
" 

Загальна площа: 23 кв, м 

'. 

',-----

.,.' 
. . .~, .. ,:~-~"~===~ 
, :. о "Є АГЕ 

М-: .' '. r.bHI1~ діі 1: 
011\1 1емenыlіi ділянки В.lзtlвчеНl \ о' І. • ~c 

. " ./ 
' . -. , 

. ~. 

Обмеження: 

./ q'еn"омереЖQ 
1(4710lf ;.30 lIi.J 

. 
. .... --: -, 

.' -/41 •••• . ' , 

.' - .ї 
'" • о':! І" : 

, 
" , '. 

-~ . l~цeBocтi та вкозвні ореtlдврюfl.~~~~~~~ 

8 
~~~ЧIU1ЬН.lка відділу земелыl 
• -·11'\=18 У м. Броварах 

DEBCbKIIR І.В.) 

- (4',0 ои'" 
- 11.0 .и t. 



Договір N.ol 
"ро BHecell1lR ЗJlI;1І до дог -

від 04 Овору орендІІ ЗЄЛleJIЬ1l0і дїЛR1ІКІІ 
• JlСОВIIlІІЛ 2007 року Нн1696 

МІСТО Бровари Київської області 

04 грудня дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська . .. 
МІська рада І<и1всыоїї області юридична 

особа за законодавством у країни, ідеНТИфікаційний код за даним~ єдрпоу 
26376375, юридична адреса.: I{ИЇВСLка Обл., М. Бровари вул. Гагаріна, 15 в особі 
виКонvtочого обов' ЯЗІСИ МІСЬКОГО Г ' , 

". .. . олови - секретаря ради Сапох(ка Ігоря 
ВаСПJlЬОВIIЧ8, якии ~I~ на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в УкраlНl», з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Ш~аток С-~ані~лав Іванович, юридична адреса: м.Бровари, 
вул.КоролеНІса,68 кв.148. ІДентифІкаЦІЙНИЙ код 2392501675, далі -"ОРЕНДАР", з 
друго;" сторони, УІСЛали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавства, що регулюють Уlсладений НИМИ правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності праВОЧИIlУ), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «зо» вересня 2008 року N2883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1:3 
Договору оренди земельної ділянки від. 06 червня 2007 року уклали цe~. -ЧОГОВІР 
Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення ЗМІН до Договору оренди земельнО1 ДІЛJIНIGІ 

від 06 червня 2007 року за N!!12 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в ~аступніЙ.редакції:. 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельноі ДlЛJlнки ЗГІДНО дов1ДІСИ ВІДДШУ 

. .. Б . 11112008 року N!! 04-3/13-3/1814 земельних реСУРСІВ у МІСТІ ровари ВІД .. 

становить: . ) ОО копійок» - 9 757 (Дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят СІМ гривень . 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди ВИlсласти в наступн~й редакції: . 
1 (ОДІІН) рік термІНОМ до 16.1 0.2009 року. 

ее3.1. Цей Договір укладено строком на ОРЕ'НДАР має переважне право 
П· ... ГО Договору 
ІСЛЯ закінчення строку Дll цьо . ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 

Поновлення його H~ новий строк. 'у цьому разІ ку діі цього Договору письмово 
30 . о закІнчення стро за календарних дJlІВ Д • О овжити ііого дію. 

повідомити ОРЕНДОJ(Aвця про намІР пр ~epeBa>ICHe право ОРЕНДАР Я не 
Положення цьож:9.. Договору про 

застосовYlОТЬСЯ у разі: іЛЬОВlоlМ призначенням; 
- використаНІІі земельної діЛЯНIСИ не з.~ Ц • 

- порушення термінів сплати ореНДНОl П~~~ІСИ» 
Допущення погіршення стану земельнО І .. .... 

aCТfI в наСТУПН1it редаlСЦll. .. 
1 3 П 4 1 Договору оренди виКЛ ) відсотків від НОРі'УIaТIІВНОI • • УНІСТ • 10% (десять 

ее4.1. Річна орендна лла~~ .CTaнOB~T; 757,00 ГРlІвень і.складає: 
ГРОшової оцішси земеЛЬJlО1 ДІЛЯJlКИ ) гривень 70 КОПlfiок» 

. сят п'ять . 
- 975,70 {дев'ятсот Сlмде тупнііі редакції: 

ИlсластИ У ІІВС 
1.4.Пункт 4.3 Договору оренди в 



«4.З. Орендна плата 
( вноситься р' 
тридцяти) календарних дНО lВНИМИ частками щомісячно протягом зо 
(подаТ1СОВОГО) місяця без УР ІВ, наступних за останнім календарним днем зві11fОro 

О ахУВання пдв "'n ..... 
рахунок рендодавця Н!! 332178157 ....... иа"'Ом перерахування на розрахУНJСОВИЙ 
ЗКПО 2З571923, МФО 821018 00005 УДК У Київській області м. Києва, код 
І З050500 - оренда землі». ' одержувач - Броварське ВДК. код класифікаціj 

1.5. Пункт 4.5:2 Догов 
4 5 2 . ору оренди викласти в наступній редакції: 

« . . . ЗМІНИ розмірів земельного оо' 
нормативної грошов оо. • податку та стаВОІ( ореНДНОl плати, ЗМІНИ 
індеlссації визначе 01 ОЦІНКИ, ntдвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 

, ІІИХ заlсонодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, 
визначених п.4.5 Договору Орендода '" Д . , вець має право рОЗІрвати цеи ОГОВІР в 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується З нарахуванням 
пені. що нараховується на суму податкового боргу (З урахуванням штрафних 
санкцій за їх наяВІІості) із розра.,<унку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банка України, діючої на день виникнення такого податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з велl-ІЧИН 
таlСИХ ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його 

сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди ВlІкласти в наступній редакції: 
, .... .. . .. 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п ЯnІДеннии терМІН ПІсля ~ержавНОІ peЄCТP~lJ 
цього Договору та/або будь-яких додаткови~ yгo~ ДOГOBO~lB про внесення змl~ 
та доповнень до Договору тощо надати ВІДПОВI~~ КОПlІ0 органу державно 1 

податкової служби за місцем знаходження земельно 1 ДІЛЯнки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 

наступного змісту: 
9 4 7 ' еННJoІЙ термін після державної реєстрації w:oro Договору та/або 

« . . . в n ЯТИД . Договорів про внесення ЗМІН та доповнень до 
будь-яких додатковИХ ~oд,. у копію органу державної' податкової служби за 
Договору тощо надати ВІДПОВІДН . 

оо' ки» 
місцем знаходження земельно! ДІЛЯН . 

енди ДОПОВНИТІІ новим підпунктом 11.З.3. 
1.9. Пункт. І 1.З дoro~o~y. ор 010 однієї із Сторін в односторонньому 

• • "СС 11 3 З ІНІЦІатив 
наступного ЗМІСТУ"=,, . б 'чеНI-ІХ заІСОНОМ та цим Договором». 
порядку у випадках, перед а '" '" 

~fo'" енди ВІі1(ЛВСТИ в наступнШ редакЦll: 
1.10. Пункт 11.4 Договоруо о~нди землі за iHiцiaТliBOIO Орендодавця в 

«11.4. РозірваНJJЯ Договору :Кається у разі невиконання Opeндape~ ВИМОГ 
односторонньому порядку допу Договору. Договір вважається рОЗlрваШІМ 

4 піДПУНJстів 6.4 та 9.4 даного бvrrя чинності відповідного рішення 
пункту , aBЦJt з Mor.feHTY на J •• ' 

за ініціативоІО OpelJДOД орендодавця». 
суду, прийнятого на вимогу Оо. 

е жввній реєстраЦll. 
2. Цей Договір підлягає д Р 



3. ~elt Дoro~.~p набнрас чиннОСТі niCJU! ПЇДnнсаНIIJi сторонамк "ta його 
держаВНОl реєстраЦll та 311СТосов ється о n оові носкн о виннlCИИ 3 О 1.1 o.200~ 
~ 

4. Обо~·взо.к ~oдo Поданнх ЦЬого Договору на держаВну реєстрацію "ta 

витрати, пов язаНІ з иого державною реєстраціЄІО, покладаІОТЬСR на Орендодавця. 
5. hппі умови договору оренди земельної ділянки від 04 ЖОВТНR 2007 року за 

Не1696 З81ПіШаІОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА "'llСЬКА РАДА 
кнІвськоІ ОБЛАСТІ 
Юридична адреса: 

ровари, вул.Гагаріна,15 

ОРЕНДАР 

Прива",,, lІІі II;dIlPIlЄAtel(b 
ШлtаlllОН Сmа,,;слаtl /оа1l00ШI 
Юридична адреса: 

о бі Сапожка Ігоря ВаСІІЛЬО811Ч вул. Короленка,68 кв.148 
м. Бровари 
обл. Київська 

. ~~.". . . '- . 
• ~-; r) .. " і;, ,'·.:l.В.СаllОЗIСКО 

- , '. t _ '~. ,І. 'Іі, __ L' • '\ 
• :.-- .- • # '. '., ~ \ 

.' ...... - iJ', 
'~. .,. l' f -.- ""І .\.... _о. \ 
'. . ~ :. .: .. ' .. -. !.' -. .../ "', , •• - і\ І.' і,. І • • • .' .... • 
! ... , .: -'1/ 

~i~ 3\{і .. :, ІС СІіі 
Х D- , ", -1 - .( 

\ '., '- "'" .' .' 1-. ,. '._,'" / ....... -=. ;; 

\~\~ ~ '------' ~ ... ;! 
МП \оо '\с ~ l,) • ~' 
',:~' І J о! \3 .,. ~ .::;:.--
~ .. _._~.aS-"" ' ........... .."... 

мп 
( пр .. Н1UI8110сті печll1i) 

. " n о що у КНІl3і заПllсів 
мі Броварської t.tlCb~1 P/~ 20о.! року. Договір зареєстровано У 8.IКОиН~~"нено заПIfС від ее (.'3» _~~_--

"і говорів ореНА державної реєстраш до 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

ес 04 " грудня _2008 року - -- м. Бровари 

ми що підписалися нижче' Б . . 
' . Роварська MICLlca рада, в осоБІ 

виконуючого обов' ЯЗІ<И міського ГОЛОВИ - секретаря міської ради Сапожка 
Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!! 128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та Приватний піДПРИЄl\tlець Шматок Станіслав ІваНОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllватний підПРllємець 

Шматок Станіслав ІваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 

О,ОО19га, . для обслуговування кіоску по бульв.Незалежності,15 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за 

N!!898-47-05 та від 30.09.2008 року 3883-46-05 на умовах оренди на 1 

(один) рік, терміном до 16.10.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ІІЕРЕДAJIA: 
прИЙІІЯВ: 

ПРllватНI"; nідnР"ЄАIЄI{Ь 
ШЛfаn,ок Сn,аніслав [ваНОВllЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка,68 кв.148 

.-",/'f с.LШЛlаn,оNl 
_--L--;:::--



ОРЕНДи з~~ ГО в І Р 
ЄЛЬноJ ДІЛЯНки 

м. БроваРl1 

оРЕндОДАВЕЦЬ: Броварська міська рад Бровареь!с:а Міеька Ралп" ~'1 " 
. аlісы\оїї радll Сапохска (горя ВаСllnЬОВIІЧ~ о ОСОБІ В~IКОНУючого обоо' . І( .. 20,t/ р. 

~108РRАУвання в Украї'ні", РОЗПорядження Б ' що діє на підставі ст 4;3~1 МІСЬКого ГОЛОВИ - секретаря 
18 : Рооарської міської paдll від 24 О ІКОНУ УкраїНIІ "Про місиеве 
оРЕНДАР: ФОП Незгода (Оnія ПетрlВIlО . 1.2008 року N!128 з одного боку, 

• ' IОРIІДllЧllа а 
свїАОііТВО про державну реєстраЦІIО фізичної особи' дреса: ВУЛ.ШеВ'fенка 4 ко 4 м Б 
ВllконаВЧltМ KOMi~OM БроварськоТ міської раДlі K~~IJlnp~~MlVf Bi~ 29.04.2004РЯ22 355 ін ~O;~~~I ;:;о:;lївська, 
yliJlaJIll цеП ДОГОВІР про наступне: ВСЬКО' ОблаСТІ, ЯКІІА дапі -"ОРЕНДАР" д Вllдане , 3 ірУ20Т сторо,,", 

1. Пред~IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріше 'оо 
Ііа 18.08.2008 POIC:Y .N!834-42-05, від 30.09.2008 POI;:8:;~1 . Бровар~ької міської ради К.ІЇВСЬКОЇ області 
ОРЕНДАР ПРIlПмає в строкове платне користуванн - 6-0~ та ВІД 16.10.2008 року Хе898-47-05 надає а 
~;OCКY 8 cкnaдi павільRону очікування яка знахоядземenьну ДІЛЯНКУ площеlО 0,0020го мя оБCnУГОВУDIН~Я 

. ,ІІТЬСЯ на перет., . О 
_1.liроваРII. ЗГIДНО З маном землекористування що . , І fI вуn. СІІПОВП то вул.ПППОIІIIIО В 
ІІIJIIНОЇ вімілом земельних ресурсів у місті Брооа~ах K~ї:::~Jl .. t~~HOIO .ча.СТIIНОIО цього Договору та ДOBiДKIf 
lІземenьно-кадастрової Документаиії Броварського міськ 01.0 ~acт, ВІД 21.10.2008 року за N!04-З/J З-З/J 350 
paxym.СЯ {І землях комерці і1ноro пр"значення в межах ~POOГO ВlдJl~ЛУ. земc:rьних ресурсів ця земельна ділянка 

• о варсько, МІСЬКО' радІІ. . 

2. Об'єкт ореНДІІ 

2.1. В оренду передається земельна ділянка загальною мощею О 0020гn 
2.2. На зеr.іельніЯ ділянці РОЗ~lіщені об'єкти нерухомого маЛна, JI~i ЯВnЯ~ТЬСJI власністю орендаРJl. 
2.3. H~pMaT~BHa гр~ш~ва ОЦІнка земельноТ ділЯНКИ згідно довіДК.1 відділу земельних ресурсів У місті 

6роварах КИІВСЬКОІ облаСТІ ВІД 21.10.2008 року за Н!!04-3/13-3/1349 становить: 
10070 (десять ТlIСЯЧ сі~lдесят) гривень. 
2.5. Земельна ділянn. яка передаЄТЬСJl в оренду, не має таКИХ недоліків, що МОЖУТ" переШКОДИТIІ іТ 

rфe"ilI8НОМУ ВИКОРIlСтанню. 
2.6. При зміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдІ І не зберігає ЧlІнність. 

3. СТРОІС діі договору 

3.1. Договір укладено на І (ОДШІ) рік, терміном до 28.08.2009 рОКУ. Після закінчеННJI строку діі догооору 
Cl\'tllAap має переважне право поновлення Поro на НОВІІП строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж 
1І30k"ІІЛеllJlаРНIІХ AlliB до закінчення строку діі цьоro договору писЬМОВО повіДОМИТl1 орендодавця про намір 
IІроАО8ilQІТИ Аого діlО. 

ПOnОil(еIllIЯ ЦЬОГО Договору про персваЖllе право ОРСllдаря ІІС застосовуються У разІ: 
-ВИкористанні земельної ділІІНКИ не за цільовим ПРlІзначеННJlМ; 
• ПОРУшеННІ термінів сплати орендної мати; 
-ДОПУщеННІ погіршеННIІ стану земельної діЛЯНКII. 

::е-
4. Орендна плата 

4 І ї грошовоТ ouillKl1 - 1 О 070 ГPIIBellb то складпє: 
1007 '. ОРСІІДІІІ плата стаllОВllТЬ J О % від JlОРl\lаТllВllО 

,ОО (ОДІІО Тllсяча сім) ГPIIBellb ОО KonlRolC. • • 42 ні ділJlНКlI деРХСВВIІОЇ або комунальної влаСНОСТІ 
~AI:"~ Обчислення розміру орендної плаТl1 за земель фіціЄlІтіВ індексаиії, ВIIЗНD'lеНJlХ законодавством, 
1a1atвe СІ з ypaxYBalfНJlM їх цільовоro ПРllз",ачеННJI та ((ое заПОВIJ(ОIОТЬСJl під час укладання або зміflll умов 
"raвo РАЖеlЩМl1 І(абінетом Міністрів УкраіН" формаМІІ, шо 

ру ОреНДІІ ч R дІї и продовження ого • оТЯГОl\1 30 IСПЛlшдаРlІІlХ Дlllв 
4,3 О ІВІІІІІ\ІІІ 'lпСТJCаl\lll пр , 

"~Q · РСIIДIII плота ВІІОСІІТЬСП щомlсП'IІІО, Р ІСОВОГО) І\.(СПЦЯ шЛЯХОl\1 перерпхуваllllЯ ІІа 
Ра-" IIII1 І ого (подат 7 'УІІDІС У за OCТDIIIIIM IсплеllДПРllllМ ДІІСІ\І зв ТІІ 21018 КОД 23571923 р/р 33217815 00005 -Ііровареькс 
_дlc, Ка ДІС у (CIIЇBCLKin області 1\1. КIІІ:ВI1 МФО 8 • 

А А ltnаСllФllсацlТ 13050500 _ ОРСllдО землІ. орендної ПЛОТІ І оформляється BIAnOBIДllllMl1 
Ih... '.4. n "Г 8 рахуноК 
., ... ". ереда'lQ продукції' ТО надаllllЯ поСЛ" 



.' 

персrЛПJ1РЄТЬСR У ррзl : 
4.5. Розаl'Р ореllЛ110Т пЛDТJI ННІ псрСJ1бачеНIІХ .І10ГОВОРОМ: 
4.5.1. зміНIІ умов ГОСПОJlllРЮВО но'ro ПОЛІТКУ та С'ПІВОК opellJ1HOЇ плаТІІ. З\l;11ІІ 1І0Р\lіІ 

3 . змірів зсмепь .- ТlI8"о· ".5.2.. ,.ІІНІІ ро • • косфіUієнтіо iltJICKcaUII, ВІІЗШІ'ІСЮІХ заКонодавство\! І ~ 
.' 'Н таРllфlВ. ЗМІНІІ OUIIIKII, ПIJ1ВIІWСIШI UI , О орп змlШIТJI OPCIIJ1IIY плату 1111 YI\IOBII~. ВIІ\IІIІ'I&!1ІІ1\ .j 

У ОIlПІІІІIq Dlла10D!1 ре,,: Якwо є BiJ1t.IOOO BiJ1 .І10бровільного розіРПUlllfJl lШГОВОР"'] П. S llD;~ 
СТОРОІШ Р03РlІваютlo дОГОВІР opCНJ1 • • • іІ ]~JQIor-. 

Я У СУ.І1000МУ ПОРЯJ1КУ. . 
ucn J10~В~~РО:~IIII~~~:IПUКІІХ. ПСРСJ1БО'IСIIІІХ 30KOIIOM: • 
". 11 OPCIIJ1ltoi ПЛОТІІ У СТРОКІІ. ВIІ3.IIЧСIІІ UIIM J10rOBOpOM. ПСІІЯ lІі1ра'(о& 4.5 4 У раЗІ IIcaflCCCJlI .' • \ СТ," 

• • 10'IВIОЧII суму штрафllllХ caHKUlfi ]а їх lІаЯВIІОСТI) 13 ро]рахунку 120 Bi~ . ~: 
полаткового БОРr)'н (B~ ІСОГО баllКУ ytmaillll J1іючо'j на J1CHb ОIlНIІКНСIІIІЯ такого поnатково. С~ТIIJ;. 
облікоооТ ставКIІ aUIOflaJIb •• ,., • 'о ~ • 

N (П CТlII'II) ПОI'DшСННfI ЗВnС"dCJlО BIJ1 того, яка ] ОСЛІІ11ІІ1І таКІІХ С ranoK С БL,ьшоlO .11 
J1ClIb ОГО ОГО чв • '. . 1I/'t 
калСllJIDРIШП .І1СШ. ПРОСТРО'ІСІІНЯ У Пого смаТ1. • 

4.5.5. OpCIIJ1l1a мвта справnяється таКОЖ І У ВlІпuках. НКЩО ОРЕНДАР , попаЖIІIІ~ ПРIІЧllНtIrt 
ІІС ВІІКОР"СТОВУЄ ЗСМCJlьну діЛЯIІКУ за UIIM Договором. • 

5. YI\IOBII UJJlСОРIIСТПIIllЯ 3CMCJII.IIOЇ діJIЯlІІ(If 

5.1. зсмeJlыla J1ілЯlІка ПСРСJ10ЄТЬСЯ о 0PCIIJ1Y лля оБСЛУГОПУВВfIIlЯ кіоску в склад; lІаП;ЛІ.ПОIf~ ОЧIr.! 
5.2. Цільоос ПРlІзна'IСIШЯ :lсмслы�оїї J1ілЯIІКIІ- ]с .... лі KOMc:pl1inlloro ПIlКОРIIСТilIfIlЯ • 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас права бс] офОРМЛСlІlІЯ У остаtlОDЛСlІОМУ 1ah.OIIOnancTnOM 1І0Р'З~у !V-' 

uільовс ПР"3ltl'IСIІНЯ 3CMCJlbHoi J1іЛnНКI1. 

б. YI\IOBII і СТРОКІІ передпчі 3СМCJlЬІІОЇ діЛЯIІКlI n ореllДУ 

6.1. ПСРСЛlча ]смeJlыlіi J1ЇЛЯНКII в 0PCHJ1Y ]J1ЇnСНIОСТЬСЯ бе] ро]роблеllllJl проскту її B;a8CilCHНJ }' 

б.2. Інші УМОВІІ пеРСJ1Dчі ]смельної J1ілЯНК~1 в 0PCflJ1Y: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.IIDЄ. а ОРЕНдАР:;. о 
ОРС"ІІУ зсмельну J1іJlЯНКУ вільну BiJ1 БУJ1Ь-ЯКIІХ MBnlfOOIlX пран і претсн,іП трет;х осіб. про '(1" "; 
УКЛD./lDНIІЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чl1 ОРЕНДАР lІе Morml ]ІІВТІІ. і 

б.3. ПеРСJIDча ]СМeJlЬНОЇ ділJlНКIІ ОРСНПРІО ]J1іПСIІІОЄТЬСЯ після J1ержаОIlОЇ pcccтpauii UIooro ДIRL7 о 
,а актом ПРllПмаННJI - ncpeJ1a'li. . 
б.4. ОРСНЛВР ,обов'Я]ВН.IП в п'ЯТI1J1еННIfА тсрмін після J1сржавної' pctcтpau;i· uIooro Доrol?ру Т1!і 

ІІКІІХ J10UTKOBIIX угол, Договорів про внсссння змін та J10ПОВIІСНIо до Договору тошо HlIJliInl .UlIIO.IIJ~O 
ОРгану ержавної по.датковоі службll зв Micue". знахОJ1ження земсльtlОЇ J1іЛЯНКIІ. 

7. YI\IOBII повеРllешlЯ зсмелыІїї діЛЯllКl1 

7.1. Після ПРІІПІІНСННЯ J1ii ДОГОООРУ ОРЕНДАР пооертас ОРЕНДОДАВЦЕВI3С\lСЛЬНУJlL •• н.,,,:: 
гіршому noplOlfllHO] ТІІМ, У якому він OJ1CP-ACDB П' в 0PCHJ1)'. _. ..1 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршення KOP"CIIIIX олаСТlІоостеП ОРСНДОВВІІО·І· ]смелыtI� JIIJI'Н~. 
• • - Яh1llD ~,.,. J 
13 ]MIIIOIO 11 стану, мас пр~во на віJ1ШКОJ1УВВННЯ збllтків у ро]мірі, BI1'3HB'leIIOMY сторона .. " • 
.І1ОСIІГНУТО 3ГOJ111 ПРО Р03МlР віДШКОJ1ува1lf1Jlз511ТКЇВ спір РО]В'JI]vt"М.СЯ У СУ.І10ВОМУ ПОРІІДКУ· ..... ;! 

7 2 З 'П • • J~' - &altoi]CMrP-
• •• J11 C~CHI ОрСIІМрСМ без 3ГOJ111 ОРСНJ10J1DОUЯ оитраТIІ нв поліпшення opellAO 

ЯКІ ttС".ОЖJIIІВО 01J10КPCMIIТII бсз заПОJ1іЯlmя ШКОДІІ uH1 J1ілянuі не піЛЛЯI'DIОТЬ оіДШКОДУВDННЮ. __ r. 
7 3 П • • І nIlCb""""" •• ОЛIПШСIІНЯ CТDliY ]смельної J1ілЯIІКIІ, провеJ1ені ОРЕНДАРЕN 3В. ~ 

ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, НС піЛЛЯГВIОТЬ віJ1ШКОJ1)'ОВIІІIІО. Умови оБСЯГIІ і стро,," BIДUI r:JOPiI' 
Вllтрат зв ПРОВСДСltі НІІМ полlliwеltня стану ]емелыlіi J1ілЯIiКI1 ВІІ]Н~'ІВІОТЬСЯ OKpCMOIO yroaolO 1111І "':' 

,7.4. ОРС'IJlDР мас право,="ІЧІ оіJ1ШКОJ1)'ваН.IЯ з51ІТків, :lВПОJ1іЯIІІIХ унвслідоК "eB ... ,OIIll 
зобоо язань , ПСРСJ1ба'IСНIІХ UlIM-договором. f 

3бllТlm,.1ІІ DDа~КВIОТLС:П' •• о. IdFlJl#· . ~ ~~~ .. 
7.5. ФВКТIІ'llіі втраТІІ, ЯКІІХ ОРЕНДАР ]азlіав у ,в'ЯЗКУ:l HCOI1KO",IHHRM або IICllan.~ НІ!ТІІ "'''' 

J1oгoaopy ОРЕНДОдАВЦЕМ а таКОЖ витраТІІ, які ОРЕНДАР '3J1inCIIIIO або поВlІlІСIt 3ДІ С •• tiI'} 
свого ПОРУШСlіОГО прааа; OpEr І 

7 (j Д • О IlI(ОIІВIІIІ-
•• OXOJ1I1, ЯКІ РЕНДАР міг 511 рсалыІo отр"маТIІ в РDЗі IІвnеЖIІОro 8 ..... 1 

У"'ОВ J10ГOoopy. • __ dl"'· 
7 7 1'03 • '" - n"IIO ПІр ..... • • • МІр 'l,аКТIIЧНIІХ витрат 0РСНJ1DРЯ Вllзначвється на піJ1CТDоІ J1oкyMCtt' ... • І 

cтnllll" 8. Обl\lежеllllИ (обти)кеIllIИ) щодо ВІІІСОР·· j 

. земеJJы�оіi діЛЯllКl1 '" . .~ 
8 І На о • 111111111 IIIUJI 
• • • РСllAоваllУ зсмельну дlЛJlНКУ не встановлено обмеЖСНIІЯ, обтяЖ0 

о о 



9. ІІІШЇ прав 
а та 060в'Я31СІІ сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaН1Yc. шо ЗС!АIС!ІІ"Na .IIЇn 
:sa60pOIlO~ (Ірештом), ЗІстав0!" не пере6Уllf і lіll "I:~"~~y Roro МІсності, ніко",у іншо",у lІе li.ll'IYACelll, ni.ll 
IІIU11РТlIIНШI ПРІВІ, ВIDнаЧСНI ЦІІ", JIOroBOPOr.I. IІні ПОltlОDaЖe.fIIl ПСРС.ІІІІПІ' ШО .IIinllllC)' І ОРС.I.llУ, 

9.I.ПраDа ОРС'IJIDдаацп: 

9.1.1. перевірm. ЦЇnЬOBC ВIІКОРIІС1аНІІI ЗС.ІС!ІІ.ІІ _ • 
9.1.2. ДОСТРОКОІО розіРDаТlI ueR доroві ОI.llUlIIІКЩ 

Доro80ро.,;.. Р у IlInlUlКlX, пеpe.ll6аЧСIІІ.Х ЧІІІШІІ.' 31,,"ОlІода8СТВО'" 111 UII'" 

9.1.3. 3МІІІІІТІІ РDЗftI'Р ОРСlІ.ІІllоі MaТlI у IlInlUl""IX 
OAllocтopOHlI.OMY ПОРІ.ІІІС)' 61:3 з!"Оjlll ОРЕНдАРЯ. ' ПСРС.ІІ6а'IСIІІIХ ЧIllIllIIr.1 ВКОІІОДІВСТІОМ, І то"'у Чllcnl І 

9.1.4. DII"'lrDТlI від ОРЕНДАРЯ СDоtчаСIІО~ ItlCCClIlI1 _ 
91.5 IllMarDТlI li.ll ОРЕНДАРЯ • ОРСІІ.ІІІІОІ маТІІ; 
• -'. - • II.IIWKO.IIYIIHIII Cyr.1II OPCIIAlloi маТIІ з 'ІІСУ ПРIlПШI1ТI ріШI:ІІІІI сссіі 

IiРО8llРСloКDІ МІСЬКО' РІ.ІІІІ .110 П'.ІІПІІСІІІІІІ u.oro ДоroIОРУ: 
9.2. 06Оn'П31t11 ОРСІІ.ІІОДВОІІП: 
9.2.1. ПСРСДIІIТlI ЗС"'С!ІІ""У 4inlll",), по 11С1)'. 
9.3. ПРВDВ ОРСШ4ВРЯ: 
9.3.1. OТPIIMBТlI по ІКТУ ЗСМ~hI'~ .ІІіn,,"1С)' у КОРІІС'І)'ІІІІІІІ; 
9.3.2. nOllODJIIOOITII 40rol'Р nlCnI Зll(іll"1:1ІІ11 строку noro lІіі 8 ро,і вlДС'утllості npcтc.oln, Щ040 

30600'''3011'' ІІа прот"зі термі.1,У opClllIll. 
9.4. 060D'П3К.1 ОРСIІ4ПРП: 
9.4.1. 1ІD11101ТIІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIlllіст. здіПСІІюваТIІ КО'lТрoJlІо 31 ІIІКОР"CТlIff'''.' иісі зсr.lcn,,"оі 

IІШІIІКtt; 

9.4.2.ОIІІ'ОРIІСТОВУОВТIІ 3СА'сл .... У дlлRIІІ')' 3П uIлLОDI'А' ПР'DІІВ"СІІІ'ПЩ 
9.4.3. СІОС'IIСtlо CMI'IYBaТlI ОРС'І.ІІІІУ пnвТ)'; 
9.4.3. lІе .ІІ0пускаТІІ хімічного ЧIІ6УА.-lКОГО illworo за6рудttС'ШІ ,сr.ШІ; 
9.4.4. ni.llтpllMYIIТlI j{ о IIIJIC'ACIlOMY CIHi11IPllor.IY СТІІІі; 
9.4.5. пlcn" закіllче ... ,1 терміну діі ДОГОІОРУ ОрСlІlІ1І пооср"yтtl земCJI""У .IIЇn""1C)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

lІanСЖllоr.tУ стаІІі по акту. 
9 .... б. о п'lТlІ.ІІСННllА термін піСЛI дсржавноі рссстраиіі u.oro ДОГОІОРУ тоІабо 6Y.llL-ІКIІХ .II0.lllTKOOIIX 

yroll, Aorolopil про ВllеССННI зміll 111 40nOlHCII. до aorolopy тощо IIDII8TII ol.anool.llllY "onilO Opl'DlIY держав .. оі 
ПОдаТкоооі службll за місцсм 3I1ахо.ажСІІН" зсмел.ноТ діЛІIІКIІ. 

10. РІІЗІІІ( ВllПадкооого ЗIIIIЩСIIIIJl а60 ПОWКОДЖСIIIIJl 
06'єкта OPCIIДII 'ІІІ ЙОГО чаСТІll1ІІ 

10.1. РІІ311К ВIІПDIIКОВDro ЗНІІЩСІІІІ" або ПОWКОДЖСІІІІІ об'скта ореНДІІ 'ІІІ Пого ЧICТlIНII ІІССС ОРЕНДАР. 

11. 31\ІЇIIJІ УІ\ІОО договору Ї Пр"ПIIIIСIIIIЯ іІого діі 

11.1. З",іна умов Договору здіRснюют"С" У ПIIС".,ОlіR формі за B~C.IIIOI~ 3ГO.llOI0 сторіІІ. 
У pll3i НС.ІІОСЯГНСНН" ЗГО.llIІ ЩОДО з",іIlIlУ,.IОІ догооору СПІР рDЗВ 0Y'OТLCR У СУ.ІІовому ПОР.41С)'. 

11.2. ДІІ договору ПР"П"'ІП'ОТЬСН У разі: • 
11.2.1. закіllченн" СТРОIC)', на "КІІА Пого було ~КnDIICflo. '. 
11 2 2 б ОРЕНДАРЕМ зе",елLноі 4ШlflКІІ У ВnВCfIICТЬ. 

• • • ПР"Д аНІІ. Іл з "'ОТІІІІІ суспіл"ноі необхІдностІ lі4ПОІІ.ІІІІО І!!! 
11.2.3. пр"мусового вl.llчужеflН" зеr.tелLllоі Д ІІНКІІ 

$1'" ]CA.CnIofloro "ОДСКСУ УКРQіШI;. псредбаЧСflШС заКОflО.I. 
11 2" Доroвlр ПРIІПlІн"єТLСЯ 11ІКОЖ 8 ШWІІХ IlInDAlC\lX, 

• • • І noro розlРВDШIП зо: 11.3. ДІі .II0roBOpy ПР"ПІІІІНІОТЬСП wЛПХОА 
J 1.3.1. азаCftIflОIО ЗГО.llОIО старТн; І ...... І-а УкраіНIІ 
11.3.2 • . ' 10 до ЧШШОГО зако....... ..... • 

• РIШСIІІUlr.t CY.IIY ВI,llПОII.ІІI 9 4.2.дafloro доГОВОРУ за рlWСШIПАI суду, ВЩПОDЩІІО до с:т.141, І .... 
11.3.3. IІСВllfCO •• DIІIІП OPCII4DPCr.t П •• 

1e.IMLIIOI"D КОДСКСУ УКРПТІШ; CТOPOflflLor.IY ПОР'дlC)' У ВІІПDII"'DX. псре.llбаЧСІІІІХ 31""0110.1 та 
11.3 .... іfllulПТlIООIО o.llflici 1з СторІІІ В ОДflО 

IU"" AOroIOpOM. І ЗВ 1.,lцlаТllаоlо ОРСII.ІІDдВВUП а Dд"OC:ТOPOfll'IoOA'Y ПОРIIlII'У 
11.4 •• РозіРDВllІІП Доroаору OPCII4" ЗСА'Л Г n HIrI)' 4 підПунктів 6.4 111 9." даllОГО ДОГОІОРУ. ДоГОllр 

ДОПУСfCDc:n.СП У рвзl HcaIlKOHaHII. OpClfllDpe .. 011.:' 3 ;'О"IС'пУ flабуття ЧIІНIІОcтl IlдповїlIflОГО ріШСІІІІ" CY.lly, 
·.lUICamCI розірваНIІ" 31 ініціаТIІВОЮ Ope.I.IIOllDВ 
nPttlillЯТОro на all"OI)' Орен.аО.lll8ЦЯ• • Ано ope.llIDpl ... іншу ЮРII.llIlIf'1)' або фі311ЧНУ особу. а таКОЖ 

11.5. Псрехlд права впасноСТІ на .I~ ОЮ Дnll розірваflНIДОГОВОРУ. 
(leОРl'DllізацiR 10РII4I1Ч.lоі ос0611-0РС'ШВР' є ПІДстао 



12. відповїдалы�ість стор іІІ зп IlеВIIКОlln.I.IЯ :160 
IIСIIПЛС)Юlе ВJJІСОППІІШІ договору 

12.1. 3а не811конаНІІІ а60 неllвnеЖIІС 811КОІІІІІНІ договору СТОРОНІІ несуть ВідПОВіJlВl''''lіст .. B'I~ . 
"nOII;Jlfo закону та цього AorOBopy. ~ 

11.1. CТOPOIII, Іка ПОРУWlша з0608'Jlзаlllll, ,оіnЬНJlС11оСI від відп08ідмыІсті •• Якщо ВОна ЛОВ 
еде, що порушеlllll стапОСІ Ilе , ті ВІІНІІ. I:t 

13. ПРllкіlщсві ПОЛО)КС'ІІІЯ 

13.1. ЦеП Доroвір JtвбllРDЄ '1llІІllості піCnJl nillnllcaHlfll сторо"аМIІ та Аого дсржаОIfОЇ PCCCTpallii 
ЦеП договір yкnaдcllo у ТР"ОХ npIIMipIIIIKa:c. шо маІОТІ. однакову ЮРllnllllНУ CI1J1Y, 0,11811 . 

'П 'П' 1 "ііі 3JIDXOllIITbCI 8 opCllnoдaBUII,npYflln - D орсmnоря. третІ - в ОРГВIfI. JlКН ПРОВІВ DСРЖІВIlУ РСССТРilllію 

I1свlд'еМIIIIМII 'IDCТIIIIDMllnoroBopy с: 

KIIlI.DCТPOBlln пnаll 'смcJlыlіi JliJlIIllKlt 3 віll.оБРlжеltня,.. обмежень (оБТЯЖСIІЬ) у ії ВllКОРIІСПНн 
• I~ 

BCТDllOBJlelll'X cepBi1)'ТlBi 
aln' про псреllссеНll1 В натуру 'ODlliWlIbOЇ межі 3CMenItlloi JlinlIlK.1 та lІере.l1а'lУ ІІа 1Ikріrё.о; 

DCТDlfODJIelllJX меЖОВIІХ ,нвків вnаСНIІКУ (Kopllcтyoa'IY) ЗСМCJlьної діЛJlНКIІ; 
aln' ПРIIПому-псреда'lі земenьноі ninllllKII; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська РIlll.D 
(f особі ВІІкоtl)llОЧОro 0600'I'КII MicЬKOro 
rOJlODII- секретар" місько'і РIIJШ 
СnllОЗltl(n Іzорл ВаСІІЛ"Оfl""n 

МісuезнахоД)кеННJI 10РІІДИЧllоі особll 

07400 K"rIlC""" о(jлnс".", 
., .. BpOllnp", flJlл.Гnzарl"а,15 

IдентифікаuіRlшR код 26376375 

14. РС1(віЗIIТlI сторіІІ 

ОРЕНДАР 

ФОП Незzuда 10/1;11 ПетР/11ІІІ' 

Micue ПрОЖНВВНIІІ фі311'IНОЇ особ .. 

10Р.IДllчна щеса: fI)'л.Шеflчеlll(tI,41( .. 4 
J".Gpollnp" 

IдентнфікаuіRtlllП номер 2684216545 

15. ПЇДПІІСІІ сторі.1 

o~"""'· '. 
-"';~::...J~-4--"L-~:~~ 1.I)&CIIIIO:JItHO 

о' 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровар .. 

МИ, ЩО підписалися нижче: Броварська J\liCbICO родо, в особі 
ВIiКОНУJОЧОГО обов'яз)си міського голов .. - секретаря міської ради СОПОЖІСО 

Ігоря ВОСІІЛЬОВІІ'ІО, ЩО діс на підставі ст.42 Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року N!! 128 з однієї СТОРОНИ, з однієї сторони, та ПРllваТlшіі 

підПРllсмець НеЗГОД0 IОліп ПетріВІІа з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броворська J\liCblca рада передала, в ПРllВВТflllіі підпрlfЄJ\lець 

Нсзгодо IОліп ПстріВJID прийняла земельну ділянку площеJО 0,0020га, для 

обслуговування кіОСIСУ в складі павільйону очікування на перетині 

вул.ОСIШОВО та вул.ПвпаflіJJВ в J\І.БРОВВРІІ. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 28.08.08 за N!834-42-05, від 30.09.2008 РОКУ .Nh883-46-

05 та від 16.10.2008 рorсу N!898-47-05 на умовах ореНДIoІ на 1 (ОДІІІІ) рік 

терміном до 28.08.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОІО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.; 

БроваРС61(а А.іС61(а Ра,!а 
Кllі'вС6I(оі' області • 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 . 
ВИІС нуючий обов'язки МІСЬКОГО 
ro.ц и - секретаря місы�оїї ради 

і LB.Cal103IC"O / 
--':~~-bo..:::...-

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
Незгода 10.0. 
ІОридична адреса: м.Бровар .. 
вул.Шевченка.4 кв.4 

~ / Ю'n'НazoiJа/ 



АКТ 
про переllесення в натуру з0вв. .. • 
та передачу ІІа ЗберіГnllllJl в:"ШНЬОI AI~~ зе~lелы�оіi діЛЯlllСl1 

влаСІІІІІСУ (IСОРllстувачу )аllовлеНII~ ~lежоВIIХ Зllаків 
ПП lIUID 9 70. .зе~lелы�оІ� ДІЛЯІІІСІІ 
. t9J'''' O~"'!c-9 

1'..lL" 

МJl, IшжчепіДШlсаllі, представник тов "KO.ICТВllТa" 

в ПРllсутності зсмлеВЛDСШlків (зеМЛСКОРJlстуввqів): 

ПП l1't(g''''#Q ю. /1. 

представн~к ВІІК?НІ(ОМУ ~~'Ч.ч МКО tд."и. 
дuочи на ПІДстаВІ ДОЗВОЛУ ВНКонк МУ Н!! 273 .• 
Ради народпих депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної діmrНКІІ 

n.а 7fез ZD9Q М.I1. 

ПРОЖlIВВІОЧОГО ПО вул. Ot!IJ~ -Ilqn.gk'k./l 

згідно рішеННJI місы�ю(онкомуy N!!�l"-Q.4'JIJiоЦ ,и ее ЬJlIчР • 
Ме)кові знаки в кількості У шт. передані 8 натурі представнику 

38.\IОВНІII(а, на якого і накпадено відповіда;lьність зв ЇХ збережена. 

РозміР}1 та місцеЗН8.'(одженПJI межових зпаків зеltlСЛЬНОЇ дimrНЮI показані 
на кроках. 

Цей акт є піДСТВВОІО для ПР}ІЙИЯТТJI ріше'IНЯ ПО фВКnIЧНОМУ КОРllстуванНIО. 
Акт скпадений В ДВОХ ПРІВlіРНJIКв."С. 

ПредставН}II( зеlttшевлаСllика 
( зеlttшеl(ОР}IСТУВllча ):: 

ПредстаВНІIК ТОВ .. l<оНthmпа" 

ПреДСТnВНFII( ОИI(01IКОI\ol1 

.. 
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АБРИС ЗЕМЕЛьноJ ДJл.~нки 

----

ОШfС меж: 

--........ ----, --........ --- --'\0--

-
І. ВiJI А 110 Б УШ4l ~~? ~(4,;·I?#I<.'~;&i:" (КС ct .. а-,&) 
2. Від Б доА __ ~~~"J..'· .... ?.%:.~,;:..Т.;t.у~е~.и~.~ ___________ ---
3. Ві.а 8 до г ______ .~_~~ __________________ ----

4, Від r дод ______________________ ---

S. ВідддоЕ _______________________________________ --------

6.' 8ідЕдо А _____________________ ----
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Масштаб 1 :200 \Ш:~~О~~-е:1~ 
оп fI С 1\'1 Е Ж: о ;'.) :".: 

Від А ДО А - землі зага.'1LНОГО користування ,~;;--;, "'~~ 
A~~ псреJJСССШIЯ в ІІПЛРУ ЗОDJljШJlьоі ~le)Ki зсi\lслы�оіi дj~"1ЯIIКJJ: 

------
Заranьна МОЩR:32,~IСВ. l'tI 

ОбмежеНIІЯ: 20"' . .и. 
( 3,' ~...} 91! __ ,: ___ f І. ~~.". _> 
(Jel1 1311І· еЧ· 

'--

~"IC'IICi земсльнот ділЯ11К11 вllзllll1чеК ..... :k~_I-___ •.• _. ~~еDНDвl.П.) 
а Місцевості та ВКDЗDні Д~::"':~(fr~7' 

В. О. НаЧМЬНIiКD відділу зе.\llW]roУl'llf (ГаЄВСЬКІ'П І.В.) 
РесУрсів у м. Броввра.'t ~:::5=;.;J.:'+'~--

о' 



ДОГОВІР 
ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКИ 

М. Бр08арІІ 

GpooapCloh"ll allcloh"ll Ра.аа" .І!;" 1/ .. 20/ljJ. 
ОРЕнДОДАВЕЦЬ: Gроопрсlо~"11 a!lcloКn рп ... а BpoaapcloКn allclolCII ра.аа, а особі ВIIКОIlУЮЧОГО обов'I]КII 
MicLKOI'D ronОВl1 - сскретарl .. IСIoКОI Р8411 СППО-"'"h"ll ІГОРА DаСIIЛIoООII'lа ШО ... іс 1111 пі ... ставі ЗаКОIlУ Украі'lІІ 
"Про місцсвс саМОВР"ДУ8аНfll в УкраіІІі" та po]nop.aeIlHI БроваРСІоК~і міСloкоі Р8411 віА 24.07.2008 року 
1&128 'OДfIOro боку, та 

ОРЕНДАР: Гроаlа ... ПIІІIII ~аОРIIЛ~К ~ОЛО"'llа ... р СтСПIlIIООIIЧ, IОрllдllЧlІ1І а.арс:са: al. Н84II", TloalCflCIoKoi 
06nас:ті, вуn. НаБСРСilfffа.8, IДСIСТItФIК8ЦIПIIllП КО'" 18561188]4 oкpyry, ] АРУГОГО, YКnDJIII цсП договір про 
1IIIIК'ІснаВС:ДСIIС: 

1. ПРСДI\IСТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BianOBiAllO до ріШСШIІ сссіі БроваРСloкоі .. іСloкоі pa~1II КllіВСloкоі облlсті 
ІіА 16.10.2008 року .Ni900-47-05 lІадає. І ОРЕНДАР npllnMIC в строковс маТIІС KOpllC1)'BIII'11 ]С .. CJlIо.IУ 
аln,",,'У МОШСІО О,0728га, ] ІІІІХ 0,0028га - ]с .. nі 06мС".кСIІОГО ВIКОР"СТ8'1ІІ11 - іIlЖСIІСР.IllП KOpll"'Op .. срсжl 
.nlHii CJlСКТРОПСРСда'lі, ДЛЯ оОслуговуваШIR ЖlIТЛОВОГО 6ynlllltcy тв ГОСПО",ПРСhIСІІ' 6УАІвмІо 110 
8)'n. I(ОВПlкn,22-п о аl. ВРОППРІІ. Згі",но ] МІ'ІО" ]СМЛСКОРIІС1)'ваllffll, ШО с IICBi ... 'CMIIOIO чаСТII.IОIO цього 
ДоrolОРУ та довіДКIt Вllда'lоі БроваРСIоКIІМ .. іСIoКIІМ відаi.nОМ ]СМCJlIоНIІХ рссурсів від 04.11.2087 року ]а 
N.o04·3/13·31023 та ]CMCJI�allo·,,-а.ааС:ТР0воі ДOКYMCIIТDиii Броварс"кого мІського віддi.nУ ]саIСЛЬ.IІІХ рссурсів, 
]смe.n"lllІ ... InIlIlKII paxyrтlocI в ]СМЛІІ'" одно-двоповеРХОlОТ ЖІІТЛОВОТ 1аОУД0811 8 мсжах БРОDаРСloкоі міськоі 
palllІ. 

2. Об'скт ОРС"ДІІ 

2.1.8 орен",у псрсдаСТЬСІ ]смельна ai.nllll"" ]ara.nIa.lOIO МОШСІО 0,0728га. • 
2.2 НІ ]CMCJlIallin дi.nllщі ро]мішс.шП оО'с"ї нерухомого Manlla, IІКIlП 118.ІІ1ІІОТЬСІІ 8.ІІасшС110 ОРСllдар"; 
2.З. НОРМIІТlllllа ГРОШООІІ оцінка ]eMCJlIalloi ai.nlllKII ]riJlIIO довіДКl1 Броварського .. іського вlдаlnу 

Х.le.nIoIШХ ресурсів від 04.11.2008 року ]а Н!!04·3/1 5·З/I 022 СТ8110ВIIТЬ: 
- 76185 (сlашссnт шlстlo ТlIСПЧ сто alclalдccnт п»nть) гp"BOIIIa. 
2.4. ЗО .. CJlЬflа дlnllНЩ Іка передаЄТІоСIІ ВОРСІІДУ, 110 МІС lIe ... oniKiB, ШО МОЖУТIo пеРОШКОДIСТl1 іі 

сфеmllllоаlУ 81IKOPIICТIIHHIO. • • 
2.5. ПРІІ ]Milli ( роорraиі]lІціі) ОРЕНДАРЯ Договір ОРО'1д1t но ]БОРIГlС чIltIШСТЬ. 

3. СТРОІС діі договору 

3.1. Договір YКnDдcllo на 2 ( ... 01) РОКІІ, терміном до 16.10.2010 РОКУ. ПІСЛІ ]ВК!НЧОІІІІІІ стро""), Договору 
ОРЕНДАР .. ІІС персвахтс првво "Oll08.llCIIHII Пого ІІа IІОВIlП строк. У_цьому Р831 OP~HДAP ПОВІІІІСІІ ІІІ: 
•• • І'ІВ "'О ]акіllчеllНIІ строку ДІІ ",оговору ПОВIдОМIСТI' nllclo"IOBO ПI]Нlше НІЖ ЗІ ЗО .. 1IJICIWPIIIIX ДІ ... 
ОРЕНДОДАВЦЯ про ІІамір ПРОДОВЖІСТІІ Пого дію. ОРЕНДАРЯ 110 застосовуєrЬСI У pl3i: 

ПоnожеННIІ цього Договору про пеРОВІЖНО право 
- lIIКOPIICТ8HHi зе"CJlЬ'lоі дinlНКIt не за Цi.nloОВIІМ ПР"]ItIl'lе'ttlIІМ; 
- порушеllНIІ тep .. illiB СПnlТIІ opellA.loi Ma~"; 
·40пущеllllll погіРШСННІ стану зеМCJllоноі AIJIIIHKII. 

О. 

4 ОРСllДllа плата 
.; 1 % ~Iд .10pa11ТlIOlloT грошовоТ oullllClI І скла.аlt: 

4.1 РІЧІІП ОРСllдllП MOТl! CТlIIIOOIIТIo 5 копіПок. 
- 761,85 (сlаlСОТ шlстде~т OAIIO) rpllBII1I8 ]а з~аtcJIы�іi ainllllClI держаlllоі або коаlУtll.ІІЬ.lоі 

4.2. 06ЧtlCJlСНІІІ РОЗ;'lіру opellдtl~i МІТtI lІ]tlIІЧСIІНIІ та коофlціt.стlв IндоксаціТ, оtI3IIВЧС.IІІХ 
ВnaCIfOcтi здіПСItIОСТLСIІ 3 урахУ81t1I1I1М іх ЦIJlIoО:~ ПРів Украіlll' фораlаа.... шо заП08ШОlOТloCl пі... 'ІВС 
заКОIІОAl8СТВО .. , ЗО ЗlТDсрджсtltlМIІ Кlбlll~М OД:~=HI Поro діі; 
YКJlIlAlIIltI або , .. іllll умов договору ореНДІІ ІІІ пр npllnllllТТll рlШСIШП від 16.10.2008 рОIC)' рlВlша ... 

4'з.0РСIIДII0 ПЛUТl! ВIIОСIIТЬСА ПОЧІШІІОЧІІ ]п:I;П 1",ВІII'IП .11 РІ"УІІОК )' ДК У КIІТаСlокlП облlстl 1'1. 
чаnкaаlll да 15 ССРПIIП І 15 ЛlIСТОПDдl, wnп"о" :0: _ &РОВІРСIоКС ВДК. КОД КЛlСllфlкnцlТ 13050500 -
І(ІІІ:ВІ МФО 811018 код 13571923 р/р 33217815700 
opel14B ]Сlllлl орСНДtlоі МIІТlI ОфОРМЛllnЬСIІ вІ ... пооI41111".11 

• послуг в Р""'Уtlок 4.4. ПеРeдl'll продукціі та tlадаНll1 
.ІІ1ІМ1І. І. 

АОСТIoСА У РІІ] • 
4.5. Ро]аllр ОРСІШl1ОТ ПЛlТl1 переГЛА с:дбачеttllХ AOroBOpo.t: 
4.5.1. ,міНtI умов господарlОВІННlІ, пер 



4.5.2. з",іНIІ роз",ірів зс",enlollОГО податку та ставок opctIJIlloi маТІІ, зміНIІ нормаТllВНОї rpolJlовоі о . 
піДВllщеllНI цill, таРllфів, зr.lіНIІ косфіuiєнriв іtlJlсксаші, Вll3начеНllХ законодавством. цІН .... 

у ВIІПадку вішІОВIІ ОРЕНДАРЯ зr.lішml орендну nла1)' ІІа умовах. ВIIЗlfа'lеltll~ n 4.5 Дo~ 
• О •• б" 080"" стаРОІІІІ РОЗРllваюТlo ДОГОВІР РСНДІІ • .якщо, є 11дr.1088 BIJ1 до РОВIЛ .. ного рОЗІрвання J10rODOP)' за 1ГОЛою C'Ji ~.J' 

цсП договір РОЗРllваЄТ"СI у судовому ПОРlДI\"У. ОР'". 
4.5.3. в illwllX Illпа.вках. персдбаЧСНllХ заКОІIОМ; 
4.5.4. у разі ІІСВІІІ:СІ:ННІ opellдHOЇ маТl1 У СТРОКІІ, ВlІ1на'lені UlfM Договором. сума JВбnРГ"8і1Н . 

• 1JtТ, 
вввжаСТЬСR ПОADТКОВІІМ боргом і СТlryється :І tlapaxy~aHI!IM ПСНІ, ШО нараХОD~ЄТЬСЯ. ІІа ~YMY полаТ"080ГО бо ~ 
( з урахуваllllІМ wтрафllllХ саlІкиlП 3D іх наЯВІIОСТI) 11 розрахушсу 120 BIJ1COT"'O pl'lIIl1:< обnі"ОIlОі"'" р • . .,~ 
HaulOllan"IIOГO баш(у УкраіlШ, ДIIОЧОЇ ІІа J1ell .. ОIlIllIКIIСIIІІЯ такого nOJ1aTKOOOrO боргу або ІІа пет. "ого (Ао 

) • • б' n fO 
чаСТIІІШ поrawеНlJJl, ЗDJIсжtlо ВІД того, Іка 1 вепllЧIІН таКІІХ ставок С ІЛЬWОІО. 1а КОЖІІ" кanСЩJВР'flln lIе . ~ 
ПрОСТРО'IСIІНI У Пого СnЛВТІ. 

4.5.5. ОРСІІДНВ плата справляється також і у ВJIПDJ1КDХ, якщо ОРЕНДАР 1 поваЖtlllХ пр"'"", TII\t'lilC080 
ІІС BIIKOPIICТOBY' зсмеп"llУ ділянку 1а ЦІІМ Договором. 

5. УМОВ.І ВІІКОРІІСТПШІЯ ЗСI\IСЛLIIОЇ діЛSJIII(11 

5.1, зсt.lenы�DD ділЯlllСа псрсдасться О OpeHJ1Y ДПА оБСЛУГОВУВDННI житлового бул 11 ""у і roCnO.1BpCIoIiIl\ 
будівель; 

5.2. Цільове ПР":'ІІDЧСШІЯ ЗСМСЛЬІІОЇ діЛЯНКIІ - 1емлі OJ1HO - двох поверхово' І' ЖІІТЛОВОЇ 1аБУЛОВІІ 
5.3. Opellдap IІI: .. ас правв бе:. оформлеllllЯ у BCТDHoвnelloMY ЗВКОffодаRСТRО\\ ПОРJlЛ"У 1міllЮlaТІІ 

uільовс ПРIІ:'lІа'lеНIJJI земеЛ"llоі J1іЛЯlllс'1l. 

6. УІ\ІОВІІ і CТPOI(II ПСРедО'IЇ ЗСМСЛIаІIОЇ діЛЯJII(11 ВОРСІІДУ 

6.1. Передача земепьної ділянк" в орснду ЗJ1іАСНЮСТЬСJl бе1 Р01роблеНtlJl прое"їУ ії віn"с.ое""н. 
6.2.lнші '1 .. 0011 передDчі зсмельної J1іЛЯIІКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а ОРЕНДАР npllii\lil[l 

opelfay зсмen"IIУ J1ілянку вільну від БУДЬ-ЯКІІХ маПНОВIІХ прав і претензіП третіх осіб. про JI""~ В A'O\ltНf 
yкnaдDlllII Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР lІе МОГЛІІ ЗlfаТIІ. 

6.3. ПереJ1а'lа земепьної J1іЛJlНКlt орендарю ЗJ1іі1СНIОСТЬСЯ після державної peccтpuuiї Uboro Договору» 
BIn'OM пр .. ПмаНIІЯ - передачі. 

6.4. Opel'AOp з060В»Я301ll1П в П))ЯТllде.IІШП термІІІ після держаВIІОї реєстрвції UbOfO Догооору пIIfo 
будь-пlС"Х ДOдDТICOBllX угод, Договорів про ВI.еС:СIІIIЯ З~ІІІ' Та ДОПОВIIСItЬ до Договору тощо '1UltII 

BiдnOBiдllY ІСОП іІа opraltY ДСРЖОВIlОТ nOJ1BTICODOr слу",-бl' 30 ~lieиCI\I 3lfаходжеllllЯ зеl\.cnыlіi ділНIІІ(IІ. 

7. УМОВІІ повернеШIИ земелы�оіi діЛИШСII. 

7.1. Піcnя ПРJtПlІнення дії J10rOBOPY opellдDp повертає OpeHAOJ1aBUCBi земелыІy діЛJl"",), У m"~ 1ft 
гіршому поріВНIНО з тим, у якому він одержав їі в орен.nу. . 

Орендодавеиь у разі погірwення КОРІІСНІІХ вnаCТJIВОстеП opellAoaaHoi земепЬІІОЇ .nіЛJlIІКlІ, пов'азВИIІ' о 
1MillOlO її ста"у, має право 110 ВШШКОДУВВІІНІІ збитків У розмірі, ВlІзначеному сторонв ..... ЯКWО cтapoн»lll нt 
AOCllrнyro ЗГОДІІ про розмір віДШКО'nУІВIІНJI збllтків, спір розв'lЗУЄТЬСЯ У судовому nOpJlJ1KY. . 

7.2. ЗдlПснені орендаре .. без ЗГОJ111 орендодавUJI ВllтраТІI ІІВ поліпшення орендованої зсмcn.,ноі lIUIJ" .... 
які неМОЖЛIІВО BiAoкper.II'TII без :.аПОJ1іЯННI ШКО'nІI uіП ділянці, не піJ1ЛЯГВIОТ .. ві,nwкодуваllllЮ. ..,. 

7.3. ПоліПWСltllя стану.земепыlїї J1ілянк". проведені орендарем за nJICbMOBOIO 1ГОДОЮ з орСlllJ01!а 
землі, не піДnЯГВIОТЬ Bi'nWKOAYBa.tllllD• 

7.4. OpellдOp мвс право 'па аідwlСОДУВВННЯ збllТкіа, заподіЯНJIХ внаслідок неВllконаНll1І ope~ 
:.о60В'IІ38Н" • передС5ачеltllх Ш'М договором. 

3611ТІСОаlfl DDВЖВІОТЬС:П: ~~ 'f"0I 
7.5. фВКТII'lні BтpaТlI, ІІКІІХ ореНlIDР зазнав в зв'язку з неВlіКОllВННIМ або неtlonеЖIШ" BIIKOIIUIIIIII1,.a!O 

договору орендоааием, а також BltтpaTII, Iкl орендар здіПСНllВ або ПОВlІнен здіПСlІІlТl1 J1ЛJI aiДlloВnCII'" 
порушсного правої YJJOI 

7.6. ДОХОД", Ікі opellдap міг бll реonьно OТPllMaTl1 В разі належного ВІІконаННIІ OPClIllOlJllBUC" 
договору. І" 

7.7. Розмlр фаКТIІЧlІllХ Вltтрат орендаря Вll1l1ачаЄТЬСJl на підставі aoкy .. eIlТOn .. Ho підтвсрАЖСlllljC JlllIІ' 

8. ОбмежеllllИ (обтижеШIИ) щодо ВІІІСОРІІСТОІ111Я 
зеl\lеnы�оіi діnИllКl1 

в І Нв О· • ерlІ"" ,,'ОР"" • .' реНДОВВItУ земепьну ДІЛянку встановлсно обмеження nлощеlО О 0028ra - 111-11 
мсре-АСІ Jl1ніі елеln'OрпсреADчі; , 



, . 
~ Illші право то обов П31(11 СТОрІІІ .' 

є. шо'зеl'tlсльtfО діЛlIfIКО с: У Лого влосності. нікому іншому не Вlд'lужеIlО. ПІД 
оРЕнДОДАВЕЦЬ МlРОII1)' рсБУВОС і 8іl' МОС 30KOlllli П081108ВЖСНІІЯ псредоваТIІ Ц'О діЛЯIІКУ В оренду. 

'а ШТО~І), 30CТD80Ю 110 по 
]36opOI\O~ UI~ реl прова 811311011CIII QIIM договором. 
1QIPI111111 ' • 

9 І Права ОРСllдодаВОI. • 
• • • ПlI цільоае BIIKopllcтallllH 3смслыlіi ДІЛЯІІК"; 
9.1.1 пере81Р і вот" цеП Договір у в"пвдКDХ. псредба"СIIІІХ '1I1fI'IIIM :ІВКОНОдавством та ItllM 
9.1.2 достроково РО3 Р 

ДorDвopoM; • opetfAlfofMBTII У 8I1подка:с. персдба'lСІIІІХ 'ІІІНІ\ІІМ :lOKOlloaaBCTBOM. в ТОМУ 'lІІслі в 
91J , •• llIIm. РО'МIР 
• 'IоОМУ порЯДКУ бе] згод" ОРЕНДАРЯ: 

O2JIOCIOpoHH ТІІ 8ід ОРЕНДАРЯ свосчаСIfОГО ВIfСССI\ІІЯ орендної ПЛОТІІ: .. .. 
9.1.4. BIIMOМl і ОРЕНДАРЯ BiAUlKoaYBollII1I СУМІІ орсндної плаТIІ :І 'Іасу ПР"ЛІІЯТТЯ РlшеllНIІ сеСIІ 
9 І J.BII.IOrDTII В Д • . 
• ро 1.IIlIIIIfHH ,cI'tICnIolfoT діЛЯIfК" до Пlдп"саtflfЯ цього Договору • 

.. іс.ІСІІі рМIІ n 
9.2. 060в'I'КII opeIIAoaaBU~: • 
9.11. ncpcдaBon.,el'tlCnIotfY ДIЛJltfКУ ПО ОК1У. 
9J. Правв орСllдарп: 
9J.I. 0тр"маТIІ по ВIn)' 3СМCnЬ"1 діЛIlIf,,?, у КОРIІСТУВВНIfЯ: ._ 
9J.2. ПОНОВnЮВОnf договір ПІСЛЯ 30КІнчонtfЯ СТРО"'У Пого ДІІ в pll3i віДСУТlІості прете .. зіЛ. ШОДО 

JOбoI'I3IН. на протя,і терміІ!)' ОРСШДІІ; 
9.4. 060В'Я'ftll ОРСІІДПРЯ: • -
9.4.1. 'lIIuaaBml ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnll8ість здіПснюваТIІ контроль за ВIКОр"CТDfIlfЯМ QltT 30МСЛЬІІ01 

а\'ІІ1І1\1r, 
9.4.2. BtfКOPllCТOBYBDTl1 3С"'СЛIoIІУ дinПIІІСУ 3В цinIoОВIІ'" ПРI""8'IСIIIIП'Щ 
9.4.3. еаОС'IВСIІО сплачу_аТIІ opellAllY плату; 
9.4.4. ІІС ДОПУСКDТІІ хімічного 'ІІІ будь-якого іншого забруднсння ,смля; 
9.4.5. niaтplll'tlYBaТlI ті в належному санітарному стані; 
9.4.6. ОРСIUUlР зобоВ •• Я30Н"П 8 П»ЯТllдеНIШП термін після державноТ реєстраціТ цього Договору тalабо 

'''ІХ AOJIIIТКOBIIX угод' Договорів про внесеНIfЯ змін та доповнень до ДОГ080РУ тошо надаТIІ sianoBiAflY KonilO 
aPrIII)' IСрІІІвноі П~AllТlCО80Т c:nужб" за місцем Зllаходження зсмельноТ діЛЯНКI(. 

10. Pl1311K ВllПnДКОВОГО 31шщеllНП або ПОШІ(ОДЖСІІІІП 
об'єкта OPCIIAII &111 iioro ;IOCТIIIIII 

10.1. РIІ:lIІК ВllПадкового ЗНІІШСННЯ або ПОШКОдЖеННІ об'єna ОРСНдll ЧІІ Ного 'InCТIIHII НССО ОРЕНДАР. 

11. 31\Ііllll УІ\ІОВ Договору і ПрllПllllСllllП iioro діі 

11.1. Зміна УМ08 Догоаору здіRСШОIОТloСЯ у nllCLMOBin форr.lі за взаємною зroДОIО сторін. 
у разі НСДОС.ГНСІІНЯ 3ГОдіІ ЩОДО змін" УМ08 ДОГО80РУ спір розв'Я3УIОТIоClf у СУД080МУ порядку. 

11.1. діі договору ПР"ПIIЯIОТIoС:n у разі: 
11.2.1.закіllчеНIIR строку, на ЯКIlIt Ного було yкnaдeHo; 
11.2.2.ПРllДба.IІІЯ ОРЕНДАРЕМ зсмелыlтT ділlНlС1І у масність; 

І 11.2J. np"MycoBoro ·віДЧУЖОIШ. зсмсльноТ діЛ.IIКIІ 3 МОТІІві8 суспільноТ tlеобхідності 8ianoaiAII0 А2 
П. 47 ]еаIмыІro IсовеlСС:У УISDаТllllі -

11.2.4. Доroвір ПРIІПlІн;'єтьса також 8 іllШIІХ 8l1Падквх, поредбачеНIІХ законом. 
11.3. ДІІ ДОГО80РУ ПРIIПII,IUIIОТЬСЯ ШЛЯХОМ Ного розlрваlllll за: 
lIЗ.l. 83aOIlIOIO згодою ётopill; . 
11З.2. ріWСllІІЯМ суду вІДП08ідно до ЧІІІІНОГО заКОllодавства УкраТНIІ. 

1U1" в, 11.3З.іНіuiаТIІ80\о одllісі із СторіІІ 8 OAIIOCТOPOtllIЬO.IY порядку У ВIlПОДh-ах, персдбпчеtlllХ закоtlом та 
",ora8OpO.w. . 

_УС .. 11.4. РозірваllllЯ ДОГО80РУ ОРСIIдI' зсмnі за iHlulaTII8010 ОРСllдОдавUJI в односторонньому порядку 
єr: ~ ра,. неВІІКQН8t1ня ОРЕНДАРЕМ BIIMor пунК1У 4, пlдпункті8 6.4 та 9.4 даного Договору. 

1ЇIno1~ ВІр вважаm.CJi розірааllllМ за IHluiaTIIBOIO ОРЕНДОДАВЦЯ з MOMetn)' ІІабуття 'lІщностl 
11

ra PIWCHIII суду, ПРIІRнятого на 81ІМОГУ ОРЕНДОДАВЦЯ. 
5 Пе-v" . peaP~1 ". .. .... ІД правв власtlоСТІ ІІа маАно ореlUU1РЯ ІІа іншу IОРIІДIІЧIIУ або фі"I'ІIIУ особу а також 

:lаЦI. 10РІІДІІчноі особlt-Oренааря є підставою дп. ро,ірваllШI ДОГО80РУ. ' 



12. від'повїдплы�ість сторіІІ зп ІІСВІІКОІІПІІШІ ~lбо 
ІІСІІПЛСЖІІС ВІІІСОІІПШІЯ договор)' 

12.1. За IICBllKOllallHI або IlеllвnеЖllе аllКОllаlШI .110ГОВОРУ CTOPOIIII НССУТ" niJInoni.,;Ll"',k1l. nі.l"О8і 
.110 заКОIІУ та uloOГO J10ГODOpy. .....trro 

12.2.CтopOlla, Іка ПОРУШlша зобов'R]аНIІR, ]віЛIoIIRСТЬСR BIJI BIJlnOBIJIanhllocTI. JlI\ІIЮ пщш .1tl lll! lе. що 
порушеlllll cтanoca lІе 3 П ВІІІІІІ. lJe 

13. Пршсіlщсві ПОЛОЖСІІІШ 

13.1. ЦеП .110говір під/lагас J1ержввніП ресстраціі. 
13.2.цеА ДоговІр lІабllрас 'IIIHIIOcтl піспl niJInllCaltHR cтoporra ... ", та "ого J1epihanfloї рс( СТРЩlі, 

ЦеП J1oroaip УКnIll1IШО У трьох ПРllміРIШК8Х, шо ма,оть ОДlfакону ЮР"ЛI'fIIУ CII.,}'. оз"" 1 

311ахОДІІТЬСІ В 0pCIlJIoдaaWl, ДРУГ"П - в opellдapl, третіП - 8 орга"і, ІКlln провів аСР,,\іІ"If)' rсгстр;щію ..... 

IІООI4'СI\IІІIII"'1 'IПСТllllаl\lІІ догооору с: 

~ кадастров"П ма" :lc~!enIo!toї ділянк" :І DідобраЖСllІІЯМ об .... СжСllh (об rЯЖСIfI.) } і, "ff"OPIIC1J . 
та BCТDlfoaneltllX сеРВIТУТ'В; lIIti 

> акт про ВCТDltОВnСllffЯ на місцсвості та погоджеllllR ]ОВllіШIІІ,ОЇ мс",і lС\lСЛ""ОI 4і<1lllll" 
. . б' ТІ персда'" Me1l(OB"" :llfaKIB lІа:l еРIГDНIІЯ; 

, акт пр"Пому-передачі ]еМСЛIoIІОЇ діЛЯIІК"; 
, ПllкопіlоваlШR :І ТОПО:lПОМКIІ масштаб 1:2000 

15. PCICBbllTl1 сторі .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРО.nРС6Iln ~IiC6Kn ра"а 
в особі а"КОIІУIОЧОГО оБОВ •• Я3КIІ 
місlоКОГО roлОВIІ- секретар міськоі радll 

CanOJ/CIlO /zop ВаС"Л6Q.,,', 

МісцсзнахОJIЖСНIІR 10Р"дl'lІІоі особll 

07400 КlIЇВСЬка область, 
М. БроваРІІ, вул. rarnpilla, 15 

IдеllТllфікаuіАниП КОД 16376275 

ОРЕНДАР 

Гро.\lадлmlll 

Га.РІIЛЮК Вило"".""р C,"~lIa"o,,,',. 
Украіна. ТlІмчасове посвіJl'.еIШЯ ІІа nocтinнe 
проживання, Но .... ер 13271/60083, серія КВ 
BiJl 02 жовтн" 2007 року, BIIJlalle ГІРФО ГУ 
МВС Україн" в КІ,ївськіП області 

Місце ПРОЖІІВО""R фі)"'ltlої особ .. 

м. Бровари, вул. Ковпака. 22-0 

IдеНТllфікаuіАНlIП КОД 1856118834 

ПідПJJСl1 сторіІІ 

Договір зареЄСТРОВDНО у ВIІКОНкомі Бр 
... оварськоі MiCloкoi рад" 

реєстрац .. ДОГОВОРІВ ореНДІІ В'ІІІІІСНО )аПIlС'" "lL.. It #' 

ОРl!llдар ,-
В.СГn,рu .. ,юИ 

про що у Кllllзі. 3ВПIІС;В JlерЖВ1Н 

20 ~~ р. за Iti_ "F.~ 

І, 



АКТ 

JIPJIЙомУ-ПЕрЕДАЧІ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ 

~/j )) /І' 2008р. 
«р.!.- ~--,.:..;..-- r 

м. Бровари 

МІІ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
го обов'язки MiCLI(oro голови - секретаря міської ради Сапожка 

ВІ.JCОНУЮЧО 

В сильовича що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве Ігор. а , 
самоврядування в Україні" з однієї сторони, розпорядження Броварської 

міської ради від 24.07.2008 року Х!! 128 та громадянин ГаВРИЛIОК 

ВОЛОДІІІ\ІІІР СтепаllОВІІЧ 3 другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин ГаврилlOК 

ВОЛОДIIМIIР СтепаНОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0728га, для 

обслуговування житлового будинку та господарських будівель - землі 

одно-двоповерхової житлової забудови по вул. Ковпака, 22-а в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за 

N!900-47-05 та на умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 16.10.2010 

року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОІ0 
договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська A';Cb~a рада 
ЮРИДИЧна адреса :~ 
АІ. Бровари, ВУл.Гагаріна 15 

ІІ о ' . Ryючий обов'язки 
11 Ько ГОЛови 

. . 

ПРИЙНЯВ: 

Гаврuл/ок ВолодlІ.ЛІUР Сnlєnановuч 
Юридична адреса: м. Бровари, 
вул.Ковпака, 22-а, 

•• 

~*-I-__ / В.С.ГаВРlиІ/ОI / 

мп (за наявності печатки) 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДІ-' ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

liровареька "llеloка Рвда .. 4t..~ .. 20//1 р. 
о""ВЕЦЬ: liровареька "llеька рода. в особі ВІІІШНУЮЧОГО обо ~ "їїСЬКОго гоnов" - секретаря 

o~afД ~'I Сапcr,кка lгорн ВаеIШ.ОВllча. що діє ІІа підставі ст .. 42 Закону УкраТШI "Про місцсве 
"'-',;:'ИНJ в Украіні". РОЗПОРllдЖоння ІіроварськоіміськоіРОДIІ від 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та 
СІМ:/дАР' ГРО"IIІдПIIIIІІ Галаmll Alloтonln МllхаПЛОВIIЧ, ЮР"дltчна адреса: м. Ііровар", 
:_.Ha~C1ICllocтf.ls.a 18.136. ідОlmlФікаціПНIlП код 2066612451 з другого, yкnallll цеП договір про 
...... cнaВCдelle: 

1. ПредllСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 8ідповіДІІ0 до ріШС11111 сос" ІіроварськоТ міськоі PIUUI КІІТВСЬКОТ обпасті 
,1:116.10.2008 року .м900-47-05, від 30.09.2008 року .Ni883-46-05 тв Від 16.102008 року »-898-47-05 lІадає. а 
ОРЕНДАР np"nMa.: 8 С1роковс матнс кopllC1)'BaHНI зс",enы�)' діnlllКУ мошею 0,0029га ДІІІ BCТВHOВnOHHJI 
JбіРlfOoроз6іРІІОl'O raрllЖ)'. як"П знахОДllТЬСЯ по ОУЛloв.Нсзоле-,кllостl в ра По., І РОЗl\lіЩСllІІП буд • .Ni15-0 В 
м.іРОВlРII. 31'Їд11О З маном зомnеКОРIIС1)'8аIIНR. що с новід'ємною частиною цього ДОГО80РУ та довіДК.1 
ІIUllllоі BiддїnOM зсмenЬНlIХ ресурсів у місті Ііроварах КlIТВСЬКОТ області від 11.11.2008 року за Н!!04-3/1 5-3/1 040 
11 :SCMellloIIO-IІІдІІС1рОВОТ дaКYMOН11lЦ" Ііроварського міського відділу зо",enЬНIIХ росурсів IUI земcnьна ділJlНКО 
Jlll)'mCI В зеМIIJIX 1раIIСПОРТУ в межах ІіроварськоТ "lіськоТ род ... 

2. Об'ЄIСТ ореllдll 

2.1.8 оренду псредається зс",enьна ділІНка заranьною пnощою 0,0029гu. 
2.2 Назсммьнin дimlllці РОЗ"~іщСНі об'ЄIП'II нерухомого ManHa. які JlВnJlЮТloСJl BnaCHiCТIO ореНдаРІ' 
2З. НОРlllаnшна "Рошова ОЦІнка зе"fenьноТ дinlНКJI згідно довідК'1 відділу земeJЇЬНJIХ pecypci~ У місті 

5J1D111paIC ICJIТвськоТ області від 11.11.2008 року за N!!04-3/15-3/1 039 становИ'І'Іо' 
• 5'57 (п'lІТІо ТlI&:RЧ ДOB'nтcoт П'ЯТдССЯТ сім) f1J.шень. • 
2.4. 301M.lla дiтlнка, Іка передається в opeHnV, не має • • 

-М-.. ....1 неДОІІІКIВ. ШО MO'IItVI'L перешко'''ити П 
.,.... .... 110 .. ' llІІсорнстаНlnO. • •• .1.- ... 

2.5. ПРІІЗІ\Ііні (реорraнізаЦlї) ОРЕНДАРJI Договір opelfДJl не зберігає чинність. 

3. Строк діі договору 

3.1. ДОl'Oвір YКn_HO на 2 (два) роки. терміном до 16.10.2010 о П' _ 
ОРС88р мас переа_не право ПОНОDIIСННR Аого на новнА ~ ку. Ic:mr закінченНІ строку діІ ,"OroBOPY 
3130 КIlIIJIДDРIІІIЖ ,"IIIB до закінченНІ строку діі цього Д С1рОК. У цьому разІ орендар ПОВJlнен не пізніше ніж 
__ ml Roro дію. оговору письмово ПОВІДОМІІТИ opeндoДВBЦR про намір 

ПОЛD'.кeJIНR цього Договору про ПОРС 
- IIfКOРIIC'IUИllі зеlllenьноі ділянк" не за ~t.-':~~lnl!1 ОпВО ОРОllДllрИ ІІС заСТОСОВУIОТ.Си У разі: 
-ПDpyшенн • • .. ризночеННIІIІІ' 
_ АО R тep~flHIB смаТIІ орсндноТ маТII; , 

nYЩСIІИІ попрwеllНЯ стану земenы�отT дinlнки. 

4. ОРСllДllа пnата 
4Ina 4.1. OpelIДIII матв c:тaIIOBIIТIo 1 % ~ 

"~;;;:;:"oo ГPIIBCII. І cк.naдaє: ОДІІІІ) Відсоток Від IlopMaТlIBllor грощовоr ОцlНКl1 зе&Iмы�оіi 
4.2. nТдeenт дов 'ять) rpllBell. 57 копlПок ІІа рІк 

Uin~ ..... _ 06ЧIІІ:nсння РDЗ~··· • 
. :--п.cJI 3 УРЦ ІІІ ІРУ ~peНДHOЇ MaТlI зв зе"fслы�іi ДШІІНКИ де 
·~НlIМII К:6і ННlМ ІХ ~ЬOBOГO ПРl13ивчеllНl та коефіцієнтів і РЖDВ~~Т або KoмyнanЬHoi масності 
~OPCIIДII"II ПР:":: MIHI~iB ~кpaTHII фОР"far.щ шо ЗВПОВНlоИ::::С::I, ВJаначеннх законодавством. 

4.3.Ор еННЯIVlRJ ДІІ. час УКЛаданНІ або зміни УМОВ 
bJa. eНДIII ПlIІТВ ВІІ 
..... 118"Yn1l111 ЗІ О ОСIIТІос:п рlВIIII"111 чаCТICDl\ll1 ЩОI\IIС:ПЧIIО 
... : :~ePDIYВall:I::~I\~C:::~:~III:~ ДІІО"І звіТІІОГО (подаТІС~:::):'llс~~~ТР~':зЦIIТJI) ICIUJollдaplIIlX 
~зеllЛ~IЕВІ МФО 821018 код 23571923 POXYIIOK ОРСllДодавцп .Ni33217815700005 :драхуваllllП пдв 

4.4 П ОДОР'dC)'ВІЧ - Gроварське ВДІ(. ІС К у Кllівськlп 
--.... • ередача ПРОДУКЦІ'Т од кnаСllфlКDЦіУ 13050500 

та надання noc:nyr -
4.5 ~ І рахунок орендИОЇ мати оф 
til :~lp opellДlloT MaТlI пореrляд ОРМЛIІЄТЬСJl відповіДНИМl1 

. 4.s.i 3 НІІ уМов rocnoдaploBaн Іcrьс:п у разІ : 
,..... .Міни РОЗМірів зем." .... передбвчеюlХ ДОГОВОРОМ' 

'''111 Ці ... 11 ф' -.ьного податку та • 
PII 11, змlНIІ коефіцієнтів індекс:;~::З:~:: :аоТнl" зміни НормаТІІВ80і rp~woaoi 0":8 

одавством. - ки • 
.. 



IдIIY ПЛI1)' ІІІ YI\IOBIX, ВIIХIIП'IСIfII' П.4 S дОгов 
У ВIIПUIC)' BIIPIOB~I ОРIШJllРЯ З:II:I:r';I::"С~іJl JlоБР08ЇЛЬНОro розірваllНJI JlОГОВОРУ ]0 ЗГОДОIO сто:' 

с:таРОНII рО:lрlШIl1011o JlOroBIP opellдll. Якщ , • 
цеН JlОГОllр РОЗРIIВІСТ1оCJI У СУJlОIО.IУ порJlllКY. • 

і DJIКDX пеРeJlбвчеlfllХ ЗВКОНО'І, • 
4.5.3. 8 ІІШІІХ 811П, і І У CТPOКlI Вll3нвчеНI WI" JlОГОВОРО", сума заборговано . 
4.5.4. У раі IlellleceHII~ opellДHO МВТІ ВІ'НІ" ~OHi що нараховуєn.СJI на суму податкового бо ~ 

ІIDЖDcn.c:l ПО./ll11С0811 .. борго .. І ~11c:тty:" :.~:=) і:l розр"';УНКУ 120 відсотків рі'ItIllХ облікової cт:.ry 
(з урахуIВНIIІ" WТPB~IIIXT caIIK~~o~Blla дellЬ BlllIIlKllellHJI такого nonaTKOBOro борry або на день "ого (По: 
HauiOllВnLHOГO баllКУ КРВ 111І, ~ІЮ Іка З ВCnIIЧIIН таКllХ ставок Є біЛЬWОIО, ]0 КОЖНIlП кonендаРllllil АС", 
чаСТІIIIІІ) noгawelllll, ЗВnОЖIІО 11.11 ТОГО, 

ПрОС1рОЧОIІНІ у Аого СМІТі. СІ також і У ВIIПD.II"'8Х ІКЩО ОРЕНДАР З ПОlаЖlІlІХ Прll'lІlІІ ТlІмчасоlO 4.5.5. OpelWla маТІ спрaвnlСТЬ, . 
110 IIIKOPIIc:тaBYC земcnы�y дїЛRII~ за ЦІІМ Договором. 

5. УІ\ІОВІІ ВIІІСОРllстаllllП зсl\Іenы�оіi дїЛПllКl1 

S. І. земcnы�аa дїЛRНКО перСАІСТЬСН в opelUl)' МІ 1~llовnеlllll збірно-розбірного гаражу; 
5,2. Цільаво ПРll3llаЧОННR земcnыlіi дїЛІIІКIІ - :lемm транспорту; .. 
s.з. 0PCII.IIDP 110 має npaua бсз офОР'ШСIІIIІ у ICТВIIOВnOllor.ty законо./llВCТDОМ порадку З",ІІlІоваТIІ 1ШІ'DIc 

ПРll3l1аЧОIІНІ :leMcnы�oii дїЛRIІКII. 

6. УІ\ІОВІІ Ї СТРОКІІ псреда-ІЇ зсl\Іenы�оіi діЛИllКl1 ВОРСІІДУ 

6.1. ПОРCADча земcnыlіi ділlllКIІ І оренду здIПСIIІОСТЬС" боз розроБЛОlІІlRМ ПрООКТУ П відведеНIІ". 
6,2.ll1ші УМОВІІ пеРО.IID',і зсмenыlіi діЛRIІКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРElIДАР npIIRMIt. 

opelUl)' ЗСМCnЬ'IУ ділRНКУ lілы�у lід БУДЬ-ІКIІХ маПIlОВIІХ праl і прстсюіП третіх осіб, про ІКІІХ В MOMCнr 
YКn_11111 Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ! ОРЕНДАР не могли :lнаТIІ. 

6.3. ПеРС.llDча зомcnьної ділlНКl1 ОРСН./ІІРІО здіRснюcrЬСІ піCnI державної реєстрації цього ДОГОВОРУ 
за актом ПРIІRмаННІ - пере./llчі. r С 
6.4. Opell.llDp зобов'ианltR І п'mlДСНIЩП терміl' піCnI державної роєстрвції цього Договору тalабо бу .. 

ІКІІХ ДО./llТКОВIIХ угод. Доroворів про IlIocel.НJI змін та доповнонь .110 Договору ТОЩО надаТl1 відповідну IODЇD 
органу дер;кавної ПО./llТКОІОЇ епужбll за місцем знаходжеННІ земcnьної діЛІІІКИ. 

7. УІ\ІОВІІ повеРНСllНП зсl\Іenы�оіi ділИНКl1 

7.1. Піепl ПРІШІІНОННJI ДІЇ договору opeНADp повертає орондодавцеві земельну ділJlНКУ у стані, не прlDllllY 
порівНJlНО з ТІ"І, У ІКОМУ він одержав П в оренду. 

Орендодавець у раі погірwеНlІR КОРИСНІІХ вnaCТIlВocтeA орендовІНОЇ земельної ділlllКII, пов'ПIlllllX Ь 
зr.,іною 11 ствну, 'Іає пра80 на відшкодуввн"" збитків у розr.lірі, Вll3наченому сторонам'l. Якщо cтopOIl8Мll не 
ДОСlrиyтo ЗГОДІІ про pO:lMip вiдwКОДУВІННJlзбlfТКЇВ, спір Р03в'ИУЄТЬСІ у судовому ПОРІДКУ. • 

7.2. ЗдіRснені ОРСllдарем бсз згодИ орендодавЦІ! ВI!ТраТIІ нв поліпwеНIІR орендованої зе"cnьної ДЇnIlHICII,. 
неМОЖJIІІВО BiдoкpcMlm, бсз заподіlllНIІ ШКОДІІ ціП ділRllці, не пімнnuоть відшкодуванню • 

• 7.3. !1оліпwен~ стану земcnьної ділlllКll, проведені opeНADpeM за письмовою зroДОIО з opell.llOJlDllUCII 
зе'ШI, не ПlдllRrDlОТІо ВI./IWкодуваННIО. 

7.4. Орендар "вє право на відшкодуваllНJI збllТків, заподїJIНllХ 8намідок невиконаННІ орепдодuUCJI 
зобов'аань, передбвчешlХ ШІ" ДОГОВОРО". 

3611Т1CD"1ІІ ВВВЖ8IОТЬСП: 

7.5. фвmlЧllі втpaТlI, НКІІХ opell.IIDp за.нвв в зв'ИКУ з IlеВllКОНВННІМ або ненапеЖНII" ВIІконаНI".' yм~. 
догоаору орендо.IIDВцем, а також ВllтраТI', ІКІ opeНADp 3дinCIIlfB або повинен здіRСНИТIІ МJI BiДHoвnell1lll С8ll" 
ПОPYWСІІОГО права: 

7.6. ДОХОДІІ, Ікі opeНADp міг бll peвnЬHO OТPIIMIТI' в раі нвnсжноro о •• вце.1 ,..01 
ДОГОІОРУ." BIIKoHall"" ореНА -

'ф '=" 7.7. PO:lMIP DКТIfЧШIХ BI!ТpIТ орендаРІ ВIDllачаmСR на підставі .оку • ..НИХ 
н меllтапьно ПlдтверджеНl1Х _ . 

.:.. 
8. Обl\lС2КСIIIIП (оБТВЖСIIІІИ) щоnо ВПК 

~ орпстаППIІ 
зсl\Іenы�оіi діJlВllКl1 

8.1. На орендовану земcnы�у дimtHКY не ВCТlllовлено обмаж ~__ •• • 'б' 
ен"", О"I".еННІІ та ІНШІ права третіХ ОСІ, 

9. Illші права та обов'изкп СТОРОІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що зеr.ICnltна дімнка є у По n 

заБОРОllОЮ (арештом), звставОIО не перебуває і він має законні го власності, нікому іншо,'У не відчуже .... 1fjI 
Н_ВВТlI інші прав .. Вll3начені ЦІ'М договором. повновlЖeННR пере./ll8ВТИ ЦJO дїЛІНКУ в оре 

9.I.ПраВІОРСllдодаВЦR: 

9.1.1 персвіРПl1 цільове ІІІКОРИСТІІІІІІ земcnьноl' .ш' . 
і • 'І.. ІНКІІ' 9.1,2 достроково роз PВВТl' цеА ДОГОВІР у ВllПЦках ' 

Договором: ' передбачеl ... Х ЧIІННиМ законо./lD8СТВО" '111 11 



., 
-С'\-

9.lз.зМЇИlml рcnмlр ореН.llJlоі MaТlI у ВІІПадках, передбачеНJIХ ЧІIННIIAI законодаВС'ПІО"f, В то"'у Чllcnі в 
_..-mраННЬОJf)' ПОpR4КУ бе3 зro.IIJ1 ОРЕНДАРЯ; 
WIP"'··il.4. 81IМaranlliA ОРЕНДАРЯ С80єчаСllОГО внесеННJI ореlШноі MaТlI; .' 

9.IJ.вIIМIIJ'I'П1 від ОРЕН~~.я віДШКОДУВВIJНJI СУМІІ ореІlJUlоі MaТlI 3 часу ПРI.Rнпrll plweHНII cec~i 
•• lІОіраАІl про HIUlllННII зеJlелЬІІОI ДIЛJlIIКII ДО nlAnllCDHHJI uьoro Доroвору; 

ІІІС 9.2. Обов'тЮI opeIIдOДBBЦ~: 
9.2.1. пеpcJUlваnl3СМельну ДIЛJlIІКУ по акту; 
9.3. Права ореlUllРЯ: 
9З.I. О1Р"",аl1l по акту зсмельну діЛRI'''У У КОРllстуваШIIІ: 
9З.2. ПОНОВnlоваТlІ доroвір піСЛR ЗІкіJl'IСНIIR строку ІІого діі в разі siAcyrllocтi прстеll3іR, ШОДО 

J06n'IDIIIIJ. на прoтnі тepMillY opefll1lt; 

9.4. 060в'ИJКII ОРС.IДlРЯ: . 
9.4.I.НDдIIIDТlI ОРЕНДОДАВЦІО МОЖJIlllість здіllСtfЮlаТfl контроль 31 IIIKOPIICТIIHIIII"I цієі зсr.fcnьноі 

аіРНКІІі 
9.4.2.DIllCOPIICТOBYBUТlI 3сАIcnы�уy ділП'IКУ 3В uілLОІIІI\' ПР"3IfD'.еIIJlЯА'; 
9.4.3.СDОСЧDСНО спnа'lуоаТII OPCIlAIlY плату; 
9.4.4.нс допускаТlI хімі'IНОro ЧІІ БУДЬ-IКОro іншоro заБРУДflСflНI земл.; 
9.4.5. niAтpllMYDal1l їі D ІІМСЖНОМУ СВllітарному стані; 
9.4.6. в n'mrдel.HIIII терміІІ піСЛJl l1ержввtfОЇ рсєстрації цьоro доroвору ТІІІабо БУДЬ-IКІIХ ДОДІІТКОВІІХ уroд. 

aoroварlв про внесеІIНІ зміtf та AOnOIIlCHJ. до доroвору тошо IflU1llТlI відповідну копію орга'l)' дсржавноr 
no,uткoloi спужБJI за місцсм ,"аходжеНIСJI зсмелы�оіi діЛRНКlt. 

10. Рl1311К Вlrпадкового :JНIIЩСIIIIJl або пошкод-,кСНIIJI 
Об'ЄIП'а ОрСІlДl1 чп "ого ЧRСТПІІІІ 

10.1. PII3I1K IllПадковоro ЗЩІЩСННІ або ПОWКОl1ЖСННR об'єкта ОРСflдllЧllllоro ЧВСТІ!НІІ нссе орсндар. 

11.СтраХУВВIIIIП об'сктв ЧІІ його чаСТIІІШ. 

І 1.lзrlдtlО 3 ЦlІАІ AoroBoporal об'єкт OpcHl1tf НС пім_гас ctpaxyaBHIfIO. 

12. ЗІ\ІіlШ 1І\ІОВ договору і ПРIIПIIIIСUПJl його діі 

12.1. Зr.lінв YJIOS 110roBOpy ,діПСllЮIОТЬСIІ у ПlІсь,..овіll формі 311 ВЗВDІНОЮ зroдою сторіІ'. У разі 
IIfJIOcImeНІ1І3rDДП щодо ,міНII умов доroвору спір РОЗВ'l'уІОТЬСВ у судовому nopJll1КY. 

12.2. ДІІ JIoraoopy ПРIIППIІПIOТLСIІ у разі: 
12.2.I.захінченНІІ строку, на _киП lІоro було УICJlIll1СIIО; 
J2.2.2.nepeдaчї орсндарю :JCмсшьноі ДЇnIНКII У власність; 
12.23. ВІПСУПУ :JCмелltноі дімНКІI ДП. суспілыІІх потреб або nplІАІусоаоro відчужеШI. ЗСl\lСШltноf дimrЮСIІ :І 

~CYCniт.HOT необхідності в порlдlC)', IстановлеНО"'У'IКОIIОМ, aiдnOBiдllO до ст.147 3смелы�оro кодексу 

І2.2А. ДorDlip nPllтlНJIЄТЬСВ також в іНШl1Х ВIІПIll1IС8Х, персдбачеНl1Х '1ICOlloral. 
113. ДІІ AoraBOpy ПРIIПIIIIІІIОТLCn WnПХОI\I Поro РОJIРВDIIJlЯ за: 
І2З.І.I3ІСМНоlO зroДОЮ сторін; • 
12З.2 ріШСНllІМ суду на lllМОГУ ol1HieY із сторін унаспІДОК "СlIlКОI'В'I"1 другою CТOPOIIO~O ~60B'OKiB, 

~II!HIIX дoroloporal та внаслідок ІIІПIIl1КOВОro 'НІIЩСJlНI, поWКОl1ZCIIНI Opcн.u088HOT зеМСШЬJlОll1lЛlllklr. ІКС 
І lC1OnSO ItII!pII!Wкоl1ЖlЄ П 1;IКOPIICТВHНlO, а також, і"ШIІХ підстав, 11131.ВЧСНIIХ 38KOIIO,... •..•. 

3ea.fjJ 12JJ.HeallkOllaHIIR 0PCНl1ВPCM 0.9.4.2 l1IIlOrD ДOrDBOPY 3В piWCllllIM суду. ВідповідНО ДО ет.141,І44 
I,uara кадекеу Укра'III" 

L2~~A. і"іціатlllОЮ одні;і і; СторіІІ І 0l1110СТОРОllllЬОМУ порІдІСУ У ВIІПIIl1IС8Х, псpc.u6аЧСIІІIХ ,aКOllOM та ЦlII\I 
~.~~ . 
_ 12.4. РOJIРDаllllЯ ДоroDОРУ ~реlUlIІ зсаші за lItIulaТlIDOIO Opelll1OД11DUn в ОДIІОСТОРОІШLоаl, порядну 
..!.~cn.CJI У разІ неВllКОllаJlНВ ОЯCJll1IIРСМ BIIMor 11)'11К1)' 4, піl1l1)'lІІП'ів 6.4тacтi9.4iдl1ВН~~ Aora~py. ДoroBip 
~ РOJіРВIІНІІАІ 38 iHiцiaтllDOIO OpeНl1OДllDWI :І "10,..0111)' Im6ymr ЧJlННО в ПОВlДllоra РlшеиНJI суду, 

~ ~e::::=:::~W:;a мall'IО ОРСIfl1DPЯ 1М illW)' roРlll1llЧНУ або фы�чну особу Є пiдc:ruОЮ ДІЬІ 
ПРІІІ:,roвОРУ. • аї СІоIСрті фы�чlfоіi особll - OPCНJUlp., 'ВСУ_СНН,. а60 
~ 11 ~ OPCIIДOВIIНY 3СММЬНУ ДІЛІнку У Р до спa.uкoОlців а60 іНШISX осі6, вкі Ollкopllcтoayкm. QIO 

~ Atn. l1Iaд8тнocтi за рішсННІІМ суду пеРСХOl1IП'1t l1OroВOPY opcНl1l' землі. 
ику разом 3 0pclfl1ВpCM. UlJUlXОМ псрeyкnlQllllUlR 

. • ..... ь сторіІІ зв IlеВlllСОllВППR або 
13. вlдповщa.llы�l •.... 

І IIСIJа.ІІСЖllС ВИКОНІІІВО договору . 

1Ь..._13.1. за ro80py СТОРОIIll несуть вi.unовiдanы�ість Bi.unOBlдJlO до 
,..,,.. не811КОнаннв або IІСl18ЛCЖlІС DIlКOНIllllll1O • 

""1'0 AoroIOPY. 



бовІ-анНІ звїnIoНlCnOСЯ 8Ш 8ідповіДВЛЬffОсті, "1\1110 ПОltа 
13.2.CтopOIIIIe Іка ПОРУШIUlа 30 .... , ЗОltЗt, ~ 

порушенНІ СТІІІІОСІ не 3 іі 8111111. 

14. ПРllкіпцеві поnожеllllП 

14 І ЦсП lIoroBip IlабllРIС ЧllНlfОСТЇ піСЛI піДПllCDННI СТОРОНlr.ш та noгo державної реССтраціі 
ЦеП доro~ір YКnIlllCllo У трloОХ ПРIUlіРНIltcaX. ШО r.IIЮТlo OДHIK~BY ЮРIIlIIlIf.fУ СІІЛУ, ,ОДІІН ] "К"=< 1111', 
ope'IДOДUIII, дрУПIП - І ореllДDРЯ, третіП - І ОРПlні, ЯКIIП ПРОВІВ державну реєстраUІЮ. 

HeIIд'OIlIllr.1II Ilomlllor.llllIoroIOP)' є: 

> ICIUUICtpOllln пnан. зеr.!cnьноі lIlnllfKl1 :І відобрвженtf"М обмежеJJIо (обт"жень) у jj' BltkOPII~ 
ICТDlloвnelll1X cepla.тynB; 

> окт про BCТDHOвnelflfJI 118 r.ticueBocтї та погодженНІ :lовніШНlооі межі ]емcnьної ліпl"l\lt 11 lIePQ 
r.IСЖОВIIХ знвків ІІВ зберіПlIIНЯ; 

> ІКТ ПРIlПоr.lу-переll8lfі :lеМCnloноі ділЯIIКІI. 

15. PelCBDlml сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Вро,,,ре6"" "l/е6"" p"t>1I 
, осо61111КОІСУЮЧОro оБОВ'II:JКII MicLKOro 
ronОВII- секретаря r.liCLкoi pllДll 
СIІІІОnС"" /ZOpR ВllеlUl60111ЧIІ 

МfСUС3ffDXоджеlflfJIlОРIIlIIIIfНОТ особll 

01400 Kllr,e61U1 06л"е",6, 
",.Вро,,,ри, 'ул.ГtIlllрlllll,15 

lдеНnlфікаuiПНllП код 26316315 

---\,~-=:;.......;t--- I.B.Ctmo~ItНO 

мп 

ОРЕНДАР 

ір. ГlUIlІіlІlІ Аlllllllолl,; М'L'tIl'ЇЛОtl"'" 
П8СПОРТ серія СК 866433, 
ВlІlIIНllА БроваРСЬКIІМ МО ГУ мвс Украіни 
У КllівськіЯ області J 7 серпtfя J 998 року 

Micue проживаНJJJI фі]IІЧНОї особll 

ЮрllДllЧна адреса: Киl'С6"1І 06л., .".Gpo.apu 
6УЛ60.НIDIUIUСIІОСІІІI,15-а "'.1.J6 

IдеНТllфікаuіАниЯ номер 2066612451 

ПідПllСl1 cтopil. 

OpellllBP 
'7 7 

...;C=--~_С-.;.~_'_-..:.~=---__ А.м.ГlІЛtIl"" 

мп 

\ 

Доroвір 3lреєстров8Н0 ~ BIIКOllкor.tf БРОВlРСIоКОі "lІСlокоі Paдll 
peєcтp8ЦIЇ доro80рів ореНДІІ ІЧІІН~~ 3101lC ,І" "(f't, f1Ifjatu' ' про що у КНlаі 31mlcfB держРнaf 

20 АР ро за.lt! ,d?. І _ 

.-



АКТ 
ПРИЙОМУ--ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

".4t-" ~!!, 2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

вИКОНУІочого обов'язки міського голови - секретаря міськоі ради Сапожко 

Ігор. Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!!128 «Про виконання обов'язків міського головИ» з однієї 

сторони, та громадянин Галаган Аllатолііі МllхаііЛОВllЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Галага'l 

Анатол ііі Мllхайлович прийняв земельну ділянку площею 0,0029га, Д1UI 

встановлення збірно-розбірного гаражу по бульв.Незалежності в районі 

розміщеННJJ буд~N!! 15-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 16.10.2008 року за N!900-47-05, від 30.09.2008 року N!883-46-05 

та від 16.10.2008 року N!898-47-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

РОКИ, ДО 16.10.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

AoroBOpy оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРийнЯЛА: 
'о 

ГромаДJlНllН Bp~Bapcысa міськ,,- рада 
кщвсысіi області 
IОрИдиЧна адреса: ::fO\I 

. . .:. Бр?вари, вул.Гагаріна,l 5 
• IfJЩRy10ЧИЙ обов'язки міського 
ro ВIІ''::'~секретаря міськоі ради 

Галаган Анатолій Мllхайлович 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв.Незалежності,15-а кв.! 36 

.' ." 

\ .' \. 

І, .. ..... ....... . 

І . 
~:1'-1r,t.-_ / LB. СаnО31СНО / 

.1 .., 
(І ... ""і С (..:> / А.м.Галаган / 
..:.----~--



АКТ 
~IIОDЛСIIIIJl ІІІ J\lіс:цсвості та ПОГОДЖСIIIIJl 30ВllіШІІLоr J\Ісасі 3САІСЛLllоі дfЛJIIІІОI 

ор' D та псреда-І! I\lеЖОВllХ 311Пlсів 1111 з6ерlГl11111J1 

.. ; "_----- 2007р. -- :' 

МJI. ии)кчепіДПІIСlllі, представник тов .. КонстаНТ0" діючи ІІа підставі ліцензіі но 
JIIIOНDlIНJI робіт в присyrності землевлаСШJків (землеКОРlrСТУВОlfів): _______ _ 

{/QrAtl'LQIf сГі, сН -
lІсуміхопlХ ЗеАшевласнихів (землекористувачів): --:~_----: _________ _ 
J'IЦ"" (4 'ZQ> 'WIои.о'<!fr.k.D1lo ,. ,ае 1iJ~ 

що пред'пили свої повноваженНJI, провели встановлення на місцевості то погоджеllllll 
JOвиішньоїме,кі земельної діJIJlНКИ __ в:;;с.I7ёj..-....r4u..::1q-:~:::q:к...k~ .... vI.~.JI.tLt~'-_________ _ 

IQOЗВІХОДИnCJI за адресою ,це ~ .&,и ~~A!.A' 
3аначені меіКЇ на місцевості ПРОХО~.....:::k.~/-"І' А~Iqt=r,...К=--___________ _ 

Н'ІІКИХ претензій при ВСТВllОDленні зовнішньої межі не З8JIDлеJIО. Межі погод)кеJll і не 
IIIiJIJIIWOТЬ спірних питань. Межові ЗНВJСИ. якими закріплена земельив діЛRНJса в кШьJсості 
~ __ шт. показані представником ТОВ .. І(онствнтв" на місцевості та передані на 
3бсрiraвu землевласниху (землекористувачу). Розміри то місцезнаходженИJI земельноі 
АЇІІІІІІИ показані ва абрисі на звс:.:ті даного акту. 
~дimuuat, вадаиоі ~t/l Q 2q Н J. ~ - , 
IJJIRO земепьво-хадастровоі документації складає о, о D ", га. 

Цеі arr є підставою Д1Ul ПРlliвятrя рішення по фактичному хористуванНIО з наСТУПJJDJ 
OФOJвurеlllШl документів, що посвідчують право власності або користуваНJJJI зе"шеIО. • 
Arrcrnцеиип в 2-х ПРJJмірнихах. '- .. _" .... , .... ~. 
~Ре.чcraввик землевласника ' ' ~~ .. .. ~ 
\3 " '. ' " eмneКОРИC'l}'Вача) , - Ї. .. :... '.: ------::::r------~----
П .,: ",:'I~I)}'rT:lf:T~~ Lf? I~ ~ HIl. 
редcraвВИКТОВ,,кОJl_~НТа'~, ,', ":';',' ,,~~--,7!.J 4еiirJ!D~It::LIQIC-!ILIL--wі/о;.:... ~'---
П ' 11 
Jlr4cтaвиих ИИ1Соикому _.і':' • ~~::І:2~r::-e.~.!:::...t:L.l!:~_r::и.Iot:) • 

ПJleдcraвииx • ' ......-. 
3esrn С)'wжиих 

еа.'IaaпndJs ('Землекористувачів) 
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АКТ 
Первинного обстеженИJ1 об'єкта розташуаанu (збірно розбірного 

метanезого гаража) 
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Договір Н!!l 
про ,,,,есеllllR :МІ;" do dOlDtl0PI opelllu :JeJI.ел.ll0f diJиlllKlI 

.. ;111 ЛU"'ІІІ 2001 року А!26 
'-ІІСТО БроваРl1 КllїВСЬкої області 

20 ЛIІІ:ТОПад. дві Тllснчі :ВОСЬІ\ІОГО 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, 10РІІДІІЧJrа 
особа за законодавством УкраїШl, іДСlrтиФікаціfiШIА код за дalШlшr ЄДРПОУ 
26316315, ЮРІІДИЧН~ адреса: Кllївська обл., м. Бровари, вул. Гагарі.Іа, 15, в особі 
ВllКОИ)'lОЧОro обов Jl3КJ~ MICЬKO~O ГO~OBII - секретари радІ. Сппо",-кп Ігорн 
DBCIIJlLOBII'I., RКІІЙ ДІС на ПІдстаВІ ст.42 Закону Украіни «Про місцеве 
~IОВРJlД)'llаиня в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: гpoMaдRHKa Варенко Гапина Трохимівна, ЮРИДlIЧJlа адреса: 
м.Броварн, БУJIЬв.Незапежиості,l 5-а кв.42, ідеlmfфікацНtний код 1534185721, дапі 
."ОРЕНДАР", :1 друго!' сnrОРОІІи, YКnВJIII цей Договір про наступне: 

ДіlОЧJI добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пDttr'm, 
розумilочu значеНUJI своїх дій, попередньо ознаЯомnені з приписамll ЦlIВільного 
ЗВJCоподавства, що реГУЛЮIО1D укладеНlrй ними правочин (зокрема,. з виftfОraми 

ЩОДО недійсності правочииу). відповідно до затвеРД)Jсеної рішеНIш.r Бровврської 
міської ради від «30» вересня 2008 року N!883-46-05 нормативної rpошовоі 
оцінки земель міста Бровари, та рішеННR Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!898-47-05 та керуючись положенНRМИ пytіКТЇв 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 
Доroвору оренди земельної дiлRнки від 1 О вереснн 2004 року yкпanн цеЯ Доroвір 
N! 1 (ІІадалі - Договір) про BHeceHНR змін до Договору оренди земельної діJIJIИІСИ 
від 10 вереснн 2004 року за .Н!!633 (надапі -Договір ОРЄllдu) про таке: 

1. Внести до Доroвору ореllДИ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Доroвору орендн вимасти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діляиІСИ зriдио довідки відділу 
земельних ресурсів у місті Бровари від 04.11.2008 року Н!! 04-3/15·3/1019 
craиовmь: 

·3 S48tOO (три 'ПІCRЧЇ П'JIТCОТ сорок вісім) rpивень оо копіЯок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викnасти в наСТ)'Пній редакції: 
«3.1. ЦеН Доroвір )'ICJIaдeHO строком на 2 (два) роки, терміном до 26.01.2009 року. 
ШепІ закінчеНИJI строку діі цього Доroвору ОРЕНДАР має переважне право 
DоновnеНИJI його на НОВІІЙ строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
31 30 К8JIендарних дн'l'в до закінчення строку дії цьоro Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДAmtЯ про намір продовжити йоro діl0. 

Положсиия цьоro· Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
3астосовуютьCR у разі: 
• IJUcoристаииі земельної діЛJIИКН не за цільовим призначеllИJlМ; 
• ПОРушень тepftfiHiв сплати ореидиоі плати; 
• доDyщеНИJI погірmеИИR стану земельної дiлRнки». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору оренди викласти в наступній редакції: оо оо 
:4:1. Орендна пnата становить 1% (один) відсоток від нормаТИВНОI rpoШОВ01 
.~:КИ земельної дimпucи - З 548,00 гривень і c~aдaє: 

.48 (трИДЦвть п'пь) ГРllвень 48 копійок на РІК. 



1.4. ПУJIIСТ 4.3 Договору opellДtl ВІ 
nCnaCnI у IlаСТУПllій РедаКЦії' 

«4.3. OpellДlla плата ВНОСIIТЬСИ ріВIIII)IП .' 
(1PIfДЦRТI1) кanCндapHl1X Д1lів. 1ІIICТynlПІХ З ча~ПI ЩО)ІІCRЧJІО протигом 30 
(пDдlП1Cовоro) міCJЩЯ без урахУВВl111R пдв а ОCl1UПIIJ.1 l\1UJeндaplII!)1 Д11eJ.1 звіmоro 
рахунок ОреllДОДВВЦИ Н! 33217815700005 ~дкОftl ne~epax~aнllR ІІа РОЗРОХ)'lIКОВIIЙ 
зКПО 23571923. МФО 821018 Оде у КsIШСЬКlЙ області ftl. КsIЄВa. код 
13050500 - оренда землі». ' Ржувач - Броварське ВДК, код кnаСllфікаціі 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору OPCIIДII ВllКnacn 'й .м • . • І В IlаСТУП111 peДDКЦIl: 
«4.6.2. ЗМIIIIf РОЗМІРІВ земenы�оro подаТllV то м • 

мм. • ""J ставОК opellДllOI nлаТlI, зftllllll 
IlормаТІIВНОI ГРОШОВОІ ОЦІІІКІІ, ПIДВllщеНllR цін то ф' • ф'" 
іllдексації, ВJlЗllачеНJlХ заКОIlОдавством. ,pll ІВ, ЗМІІІІІ кое IЦIElmB 

у Вllоадку BЇДI\IOBII ОРСІІДПРЯ Зl\lіlllml ОрСllДlІУ плату ІІа Уl\lовах, 
ВI13IIDЧСIIIIХ 0.4.6 ДОГОВОРУ, СТОРОІІІІ РОЗРІІВІІІОТL договір О Я • • 6" рСIIДII. КЩО, С 
ВІДІ\ІОВВ ВІД до РОВІЛЬІІОГО РОЗIРВПIIJIП ДОГОВОРУ зп ЗГОДОІО стор іІІ, цсП договір 
розрпвається у еуДОВОl\lУ порпдку.). 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору ореНДІІ ВIIКnОСТИ В наСТУПllіЯ редакції: 
«4.6.4. У разі HeBH~ceHHH орендної nлаТIІ у строки, визначені ЦІІМ Доroвороftl, 
cyм~ заборговаНОСТІ вважаЄТЬСR подаТКОВIІМ боргом і стнгуєтьск З H.apaxYВOIIIIRM 
пеНІ. що нараховуєтьсн на суму податкового боргу (з ypaxYBaHНRltI штрафНl1Х 

санкціЯ за їх HВRBHocтi) із розрах)'llК)' 120 відсотків ріЧlІІ1Х облікової стаВКIІ 
Національного банка У країни, діlОЧОЇ на день ВllникненНR такого noдaТICoBoro 
боргу або на день Аого (його чаСТlІні) погашеННR, зanежно від тoro, икв з вenllЧИН 
таких ставок є білЬШОIО, за КОЖlшй кanеНДВРНllЯ день прострочеННR у йоro 

сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди ДОПОВНІІТІІ НОВІІМ підпунктом 6.4 наСТУПllОro 
змісту: 

«6.4. Орендар зобов'извний в п'итидеНШIЯ термін піCJUI державної реєстрації 
цього Договору тalабо БУДЬ-RКИХ додаткових угод, Доroворів про BHeceHНR змін 
та доповнень до Договору ТОЩО HaдaТlI відповідну KonilO органу деРЖІШllОЇ 
податкової служби за місцем знаходженНR земcnьної дiлRнJGI». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВlllml НОВВІ niдoysrктoftl 9.4.7 
наступного зміr:ry: 
«9.4.7. в п'пиденниА термін піcnи державної реЄС1рації ц~оro ДоroВОРу тв/або 
будь-RКИX додаткових угод, Договорів про внесеНІ" з;-tIН та ДO~OBHeHЬ до 

Д . . ІДИ' у копіІО органу державНОI подаТКОВОI службll за 
оговору тощо надати ВІДПОВ 

місцем знаходжеННR заМenьної дїJUlНКИ». 
eНДll ДОПОВНlml новпftl підO)'llКТОМ 12.2.8. 

1.9. Пункт 12.2::ДoroB.0~Y. ор 'єї із Сторін В односторонньому 
HA~oгo зміr:ry' «12.2.8. ІНІЦІативою ОДНІ 
-ОJ6&П' та ЦІ!)І Доroвороftl». 
поридху у випадках. передбачених законом 

BllкnOCТII В наступній peДDКЦIЇ: 
1.10. Пункт 12.3 договору ореНДІІ ші за ініціаТlIВОЮ Орендодавци В 

«12.3. РозірванНJI Договору ореНДІІ зClt розі HeBllKOHВННR ОрепдаРeJ.1 ВІІМОГ 
ОДНосторонньому поридку допускаєтьCR у 
ПУНКТУ 4. підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

ніА реЄС1рвції. 
2. Цей Доroвір пїДJIJIГВє держав 



3. ~en Доro~Р вабllРає ЧSlВноcti піcтr підпllCDIl1Ul CТOPOHIIJ\III та йоro 
дерЖІІВ1101 реєстрацІІ та застосовуmcJr до ПРавовіДНОСІІН що ВIІИllктl З 01.10.2008 

-=-
4. Обов'язох щодо ПОДDlЩЯ цьоro ДоroВОРУ ІІІ державну реєctplціlO 111 

BlrrpaТSI, пов'язані 3 йоro деРЖUIІОIО peccтpaцitlO, ПОКJIDJ1DlO'l"ЬCJlllа ОреIIДОДDDЦН. 

5. Інші yt.IOBII AorOBOpy ореНДІІ зсr.lenьноі дїМ11101 від 1 о вереСllЯ 2004 року 
за N!!б33 3DJ111шаІОТЬСН без зміJI. 

ОРЕНДОДАВЄЦЬ 

IiРОВАРСЬКА лflсыvl'АдАA 
КIІIВСhкоI0Бl1АСТl 
юридична адреса: 

М. Бровари, вуn.Гагаріиа. 15 
в особі 11 ОЖКI1 Ігора ВаСI.ЯЬОВIIЧ 

I.В. СОІІО:НСКО 

мп 

ОРЕНДАР 

Вар,""о ГIUI""" тро:" .. "I,,,,, 
IОРlllUlЧllа адреса: 
бульв. НeзanеЖllостї,15-а хв.42 
.1. БроваР11 
обл. Київська 

мп 
( nPlІ''''иam ncчtni) 

і І про що У ICIfIDi 31uшсtа 
Aoroaip з.реєстроа.н~ у "=,::.~~:::~:~~::;I~ib рlUU, l.l 2oolроку. 

AeJ»КIUIHoT реєстрацП noroaop'. оре 

.... 



Договір .Nil 
"ро 1І11I!СI!ІІ"n 1.";,, do dOlO ..\ 

,,'d 09 1І0РУ ОРI!ІСиll ](!'Ш!n""оТ dїЛRlI"" 
І • СІ!РІІІIR 2006 РО"У А'!040633ВО0341 

МІСТО БроваРIІ КIІЇВської області 

0% ГРУДІІЯ доі ТIIСЯ'lі OO~Ь"IOГO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ міська рада КІІЇВСЬКОЇ' області, 10Рllдll'ша 
особа за законодаоством YKpalllll, IдеlmlФікаціЙIШЙ код за BallllMl1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РIIДIІЧIІ~ адреса; КlІївська обл .• м. Бровар". вул. ГагаріІІа, 15, в особі 
ВІІКОІІУІОЧОГО обов ЯЗКІ~ MIC"KO~O Г~OBII - сскретаря PIIJIII СDПОЖКD Ігоря 
ВаСIIJlLООllча, якпй ~I~ ІІа ПІдстаВІ СТ.42 ЗаКОIІУ Украіllll «Про місцевс 
caMOBpJlAYBaHIIJI в Украшш. з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: громаДЯlІІ1ІІ lоашковський Віталій ВОЛОДIIМIIРООIIЧ, 10РІІДІІЧllа 
адреса: м.Бровар", вул.Грушевського.1711 ко.42. іде.m.ФікаЦЇnIШЙ код 
%067309832, далі -"ОРЕНДАР''. 3 друго)' старт"" уклали цсй Договір про 
НОСТУПllе: 

ДіJОЧИ добровільно і переБУВDIОЧIІ ПР" здоровому розумі та JlCHЇn паМ'Jlті, 
розуміlОЧИ значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами ЦlIBinbllOГO 
законодавства, що реГУЛJОIОТЬ укладеШIЙ ІІІІМІІ праВОЧllН (зокрсма, з ВІІМОГІІМ.І 
щодо недійсності праВОЧШIУ). відповідно до затвердженої ріШСIІНJlМ Броварської 
міської ради від «30.. вереСІІЯ 2008 року НI!883-46-05 IlормаПIВIІОЇ грошової 
оціllКИ земель міста БроваРІІ, та рішення Броварської міської РIIJIІІ від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 20.11.2008 року N!!930-49-0S та кеРУ'ОЧIIСЬ ПОЛОЖСІШЯАІІІ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9. І.3 Договору ореНДІІ земельної діЛJlНКИ від.о9 ССРШIJl 2006 
року уклали цей Договір НІ! t ("адалі - Договір) про внесеІІНЯ ЗМШ дО ДОГОВОРУ 
оренди земельної ділянки від 09 серпня 2006 року '30 .)(2040633800347 (lІадалl -
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди Ііаступні зміни: 
1.1. ПУНКТ 2.3 Договору оренди в ... (Лас~! В ~Іаступній .редакції:. 

ей'з. Нормвтивна грошова оцінка земелыІІ� ДIЛJlIІКИ ЗПДІІО ДОВІДКИ ВіддІЛУ 
. .. Б . 03 11 2008 року Н! 04-3/13-3/1010 зеr.fельних реСУРСІВ У МІСТІ ровар.1 ВІД .. 

становить: О ... 
-9727 (дев'ять тисяч сімсот ДВВДЦJIТЬ сім) гривень Окопшок. 

... к ії' 
1.2. ПУНКТ 3.1 Договору ореНДІІ BllкnaCТII В наступ~ш редо ц • 

1 (ОДИН) рік теРМIІІОМ до 20.11.2009 року. 
«3.1. Цей Договір укл~но ~OKOM llВ ОРЕНДАР мnє переважне право 
П" - ДІЇ цього Договору • lCJ1J1 ЗВlСlнчення СТРОКУ . ОРЕНДАР ПОВІІнен не піЗllіше ІІІЖ 
ПОновлення його на новиїьстрок. ~ ЦЬОМУ раз~ дії цього Договору ПІІСЬМОВО 
за 30 календарних днів до заКl}lче~IНЯ стр ~IТlI ЙОТО AiIO. 
повідоr.щти ОРЕНДОДАВЦЯ про НIlAIIР ПРО~:р~важне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього договору про 

заСТОСОВУIОТЬCJI У разі: . 'ЛЬОDІІМ ПРIIЗIIDчеН}IЯМ; 
- ВИКОРИСТВllні земельної діЛЯНКIІ lІе З~ ЦІ . 
- поруwення термінів сплаТIІ ореllДНОI П~~~~нкш). 
• ДОПущеННJI погіршення стаllУ зеr.renыlI� • • ... 

aCТII в ІІаСТУПНІЙ редаКЦIl. 
1.3. Пункт 4.1 Договору оренди 811Кn 



«4.1. Opel'JlHa плата СТОIІОВIIТЬ ІСИ ( • 
• •• • о ОДІІН) ВІДСОТОк • 

ОЦІІІКІІ земельно І ДІЛЯІІК.І - 9 727 оо гр' ВІД IIОРМОТlIВIIОЇ грошової 
_ 97,27 (ДСВ'ЯНОСТО сім) ГР'ІВСІІЬ 27 коп'I'~СНЬ І С~lIJIає: 

,ІОК ІІа РІК. 

1.4. Пуша 4.3 Договору ОРСIlДII 81 
IКЛаСТІI у IlаСТУПllіЛ рсдакції' 

«4.3. OPCHJllla плата ВIfОСllТЬСя ріВІІllМl1 .' 
(ТP.IJ1ЦJ1Т1I) кan~lIдDpHIIX ДІІів, lІаСТУПtIIL't за очаr:rкa.МII ЩОМІСЯЧНО ПРОТЯ~М 30 
(подаТКОВОГО) МІСЯЦЯ бсз'урахуваllllR ПДВ c:raIIIIIM КПnСllдаРlІІlМ ДІІСМ ЗВІТІІОГО 
рахУIІОК ОрендодDВЦЯ Н! 3321781 S70oo05 ~дXOM пср"сра.'t~ваIIIIЯ ІІа розра.'tУIІКОВIIЛ 
зКПО 23571923, МФО 821018 . Ку КІІІВСЬКІЛ області м. КlІєва, КОД 

, ОДСРill."уВDЧ - Броварськс ВДІ( ф' '" 13050500 - орснда землі». ' КОД клаСIІ IкаЦ11 

1.5. ПУНКТ 4.S.2 Договору ОРСIlДII ВllклаСТІI в ІІа 'Н ." • . . СТУПIfI,1 редаКЦIJ: 
«4.5.2. ЗМІІІІІ рОЗМІрІВ зсмепМIОГО податltV та ста " • 

" ••• • "J ВОК орсндно, плаТll, 3МIІІ.1 
~lopMaTII~~OI грошово І OLtlllKlI, ПIДRIІЩСIfIIJl цін, таРllфів, зміllll коефіціЄllТів 
IllДСlСсаЦlІ, визначеНІІХ заКОllодавством. 

у Вllпадку відМОВIІ ОРСllдаря зміllllТl1 OPCIlJlIIY плату 110 умовах, 
В~IЗI.аЧСІ'I~Х п.4.5 ~OГOBOPY, ~ОРОІІІІ РОЗР'lваIОТL договІр ОРIШДII. ЯКЩО, Є 
Відмова ВІД доБров'лы�огоo РО]lрваШIR ДОГОВОРУ 33 ЗГОДОІО сторіІІ, цсіі договІр 
РО3РІІВDЄТLСЯ У СУДОВОМУ порядку.»). 

1.6. ПУНКТ 4.S.4 Договору ореНДІІ виклаСТIІ в наступ .. ііі редакції: 

«4.5.4. У разі невн~сеНIІЯ орендної плаТl1 у СТРОКИ,. ВJIЗІIDчеllі UIIM ДОГОВОРОfol, 
сума заборговаНОСТІ вважається податковим боргом І стягується з нарахуваlltlЯfol 
пені, ЩО нараховується ІІа суму податкового боргу (з УРDХУВDІІІІЯМ штрафних 
санкцій за ЇХ НlJIвності) із розрахунку 120 відсотків ріЧНІIХ облікової СТОВКІІ 
Національного банка У l(раїНIІ, діючоУ на день ВlІникнення такого податкового 
боргу або на день ЙОГО (Лого частині) погашення, залежно від ТОГО, яка 3 вепичнн 
таких СТВВОІ( Є біЛЬWОIО, за кожниЛ калеllдаРНJlЛ день прострочення у його 

cnnаті». 

1.7. Пункт 6 Договору ореНДІІ ДОПОВНIIТI1 НОВIfМ підпунктом 6.4 IlаСТУПІIОro 
змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаНІІЛ в п'ЯТІІденний термін після ~ержавної peєcтpa~iY 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКIIХ додаткових. угод: ДOГOBO~IB про внесення ЗМІ~ 
та доповнень до Договору тощо надати ВІДПОВІ~Н~ КОПІІа органу держаВНОI 
податкової служби за місцем знаходження земелЬНОI ДІЛЯНКJI)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНlml НОВ"М підПУІІКТОМ 9.4.6 
Ifаступного змісту: • 
(<9.4.6. в п'ятиденний іеРAlіН після державної реєстрації Ц~OГO Договору тalабо 
6 Д • про внесеНllЯ ЗМІН та доповнень до 
Удь-яких додаткових ~гoд,. oroBO~IB е жаВІIОУ податковоУ Cn)'2l\-б1l за 
Договору ТОЩО надати ВІДПОВІДНУ КОПІЮ органу Д Р 
місцем знаходження земельної ділянк,,». 

1I ДОПОВНlml НОВІ ІМ підпунктом 12.3.4. 
1.9. Пункт 12.3 ДOГOB.O~Y. оренд • у із Сторін в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ 

наступного змісту' «12 З 4 IНЩlаТІ18010 ОДНІЄ 
порядку У випадк~, пер~дб~чеIIIIХ законоМ та UIIM ДОГОВОРОМ)). 

CТII В НDС1)'Пllій редакції: 
1.10. Пункт 12.4 договору ореНДІІ BIIКnB 



«12.4. РозірваШIR Договору ОРСЩДІІ зсr.ші за illiuiaTIIDOIO ОРСІІДОДВВUЯ D 
OAlIocтopOII.llbOMY ~OPHAКY допускастьсн у разі ІІСВІІКОІІВІШR ОРСlІдВрем ВІІМОГ 
ПУIІК1)' 4, ПIДnУIІКТIВ 6.4 та 9.4 ABllOro ДОГОВОРУ. 

2. ЦеП Доroвір піМRтає ДСРЖnВllііі реєстрації. 

3. ЦеП Договір наБJlРВС ЧlIJlІІОсті піСЛІ піДПIІСВШIR CТOPOIIOMII то "ОГО 
l1СрікаВІІ01 реестрації та застосовуєrьСI АО правопіДllОСlІІ1 ЩО ВІШІІКЛІІ 3 О t • t 0.2008 

~ 

4. Обов'язок ЩОДО ПОАаШIІ Uboro ДОГОВОРУ ІІВ деРЖВВIlУ pcccтpauilO та 
BllтpOТlI, пов'язаllі 3 Пого деРЖВВllОIО реєстраuією, покnадВIОТЬСR ІІВ oРСllдодавцп. 

5. ll1ші УМОВІІ договору OPCHAII зсмcnыlіi діЛЯНКIІ віл 09 серп ІІІ 2006 року зв 
14'2040633800347 зanJJшаlОТЬСR без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
К111вськоl ОGЛА СТІ 
lОРllДlІчна адреса: 

м. Бровари, вул.Гаraріна,tS 
в особі СаПОЖlса Ігоря 8аСIIЛЬОВIІ'1 

І.В. С""о:lIt:ко 
• \ І. • • С' ... ", 

/ ~: . ~-~.~ .... - -, 

і. '. . J • \. 
.:: ..;. ___ , .'" t '. 

І ,,~. " ...•• 

t' " ~.. :. і ... С" : ~ " .. . 
L't,_ \ '.~ • ., \. і' ~\ .. - \' . • \ ..... 'І' 

~
., , " , 

\ . -. ...........,:. t' Jl .. ' . ;-
~
. • , ., .fj' .• . 

dt, .". ....... '/ .,.::1 о __ ., .' '. 
'~, '0,,·, -',,, 
,~~. 

ОРЕНДАР 

ІIІRlIІКОflСЬК'"; Вїllllll1;'; 
Волоd'I.""РОflll" 
lOРllДIІЧll11 адреса: 

вул. ГРуwсвського,17/1 КВ.42 
м. БроваРl1 
обл. КlІївська 

МП 
І прl' 'IDID'mcП nc>r.m) 

• _а.\- • Броварської міської ради, про ЩО У 
Договір зареєстровано У ВИКО~lсоr.1І варів ореНДІ І ВЧlІнено заПIІС від 

оо єстраЦll Aoro 
КНllЗі записів дерхсаВНОl ре 
ССМ}) 4 2001року. 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНІСИ 

" 02 "грудня 2008 року 
м. Броварrr 

Ми, що піДПJJСалися Нllжче: БроваРСLlса місы�аa рода, в особі 
DIfКОIIУIОЧОГО 060В' ЯЗКIf міського голови - секретаря MiChlCOЇ рОДIІ СаПОЖI(О 

Ігоря ВаСJlЛЬОВИLlа, що діс ІІа підставі ст.42 Закону УкраїНIІ "Про місцеве 

самоврядування в Україні", РОЗПорядження Броварської MiCLI\OЇ радІІ від 

24.07.2008 pOlCY Н!!128 «Про ВШ(Оllання обов'язків міського ГОЛОВIJ)) з ОДllісї 

сторони,та ГРОl\lаДИlІІ1ІІ IваШIСОВСЬКllіі Віталііі ВОЛОДIІІШIРОВIIЧ з другої 

стороНІ" СIСЛaJIИ цей Акт про наСТУПlJе: 

БроваРСLка l\Іісыаa рада передала, а ГРОl\lnДИlIJ1ІІ IвашI(овсы�ІІїІ 

Віталііі ВОЛОДlІМJlРО81JЧ приііняв земельну діЛЯIІКУ площеlO 0,0042га ПО 

вул. Грушевського в районі розміщення буд.N!!17/1 для обслуговування 

гарахсу. Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварсыоїї міської ради 

від 20.11.2008 року N!!9ЗО-49-0S, Від 30.09.2008 РОІСУ N!!883-46-05 та Від 

16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах оренди терміном на І (ОДJIIІ) ріІ( 

теРА.іІІОАІ до 20.11.2009 року. 

Цей Аlcr Сlсладено у трьох ПРII~Іірниках і є невід'ємноlO частиноlO 

договору оренди земельної діЛЯJJКИ. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська АІ;ська рада 
К";вської області .; 
10РJІДlічна aдpecf! : .І_ 
". Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВЩtОПУIОЧlіЙ обов'язки міського 
го Q - ceкpe),~p. міської роди 

". \" 

~,l:~~~. \ .. ! І : 

н \' .. 1 .-

\\.~!.;~~\I І~В.СаП.9k~9/ 
~'11~#~'!"'\ ... : ... ',. " .. , ... 

~,\. ---_........ ~ . 
,,' І'":, • " ... :- : . " .: 

••••• _ .:: •••• "J 

ІІРийняв: 
lваIllКОIІСЬКII'Ї Віталі'; ВолодliJ111tpОllll't 
який прОЖlІває за aдpecOlO : 
вул.ГрушеВСЬІ(ого,17/1 кв.42 

м.БроваРII 
обл .. Київська 



Договір Х!!І 
"ро ."I!CI!""~ :М';" do dOlOllOPJ' 0pl!IIdll Jl!.tll!II6110f dlnЛIІ~" 

Il'~ 26 :J'tОll""'Л 2004 РОА"У .At72S 
МІСТО БроваРl1 КIІЇВської області 

25 ЛШ:ТОПnДП доі ТlIСЯ'lі OOCL:\loro POI()' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КlIЇВСЬКОЇ області, 10РIIДII'IIIП 
особа за заКОIlОдавством УкраїІIJf. іДСllТllфікаціВНllВ код за даlШМl1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РIІДltЧII~ адреса: Кllївська обп., м. БроваРІІ, вуп. rarapillll, 15. в особі 
BIIKOflYlo'loro обов ЯЗКІ~ MICLKOro roЛОВl1 - секретаря радІ І Сппожкп Ігоря 
ВПСІІЛLООІІ'ІП, ЯКІІІі ~I~ 110 підставі СТ.42 3aKOllY УкраїНIІ ((Про місцсве 
самоврядування о УкраlllШ, з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДА)': ПП КУЛІІК Ваперіli ВіКТОРОВII'I, 10PIIДlI'11111 адреСІІ: м.БроваРII, 
бульв.НсзonеЖllості,2 кв.304, ідеНТllфікаціВIШВ код t 774605491, дапі -
"ОРЕНДАР", з дpy~oї стартІІІ, yмaпll цеВ Договір про наСТУПllе: 

ДіIО'l1і добровільно і перебуваlОЧIf Прll здоровому розумі та ЯСllіП пам'яті, 
розумі1ОЧИ знаЧС1lllЯ своїх діВ. попереДflЬО 0111аfiОМЛСflі з ПрllПllсаr.111 UllBЇnLIIoro 
законодавства. що реГУЛЮIОТЬ yкnaдeHllA ІІІІМІІ праВОЧІІІІ (зокремо, з ВIIМОПlAШ 

щодо недіliсності праВОЧJlfIУ), відповідно до затвердженої рішеЮIЯМ Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року Ns883-46-0S HopMaТlIBllOЇ грошової 
оціІІКІІ земель міста Бровари, та рішення Броварської міської РОДІ( від 16.10.2008 
року N!!898-41-05, від 18.09.2008 року Ns812-4S-0S та кеРУIОЧllСЬ попожеНIIЯr.1ІІ 
пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ зсмeJlы�оїї діЛЯІIКl1 від 26 Ж~ВТІIIl 
2004 року уклали цей Договір N!! І ("ада,,; - Договір) про ВllесеllllЯ зr.ШІ f!0 
Договору оренди земenьної діЛЯНКJI від 26 ЖОВТІІЯ 2004 року за N!12S (нодапl -
Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору opeНДJI fJаступні зміfJJl: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ BJlкnarnl в ~аступніfi .редаКції:. 

2 3 HopMaТlIBHa грошова оціflка земcnьної ДIЛЯJrlСII ЗГІДНО ДОВІДКИ BI.!IдIJJ)' 
ес • • ., • • 21 102008 poltV Ко 04-3/13-3/1310 зеМCnLНIІХ реСУРСІВ У МІСТІ БроваРIf ВІД .. •• ,,-
стаllОВIIТЬ: • оо 'В 

_ 11 024 (Одинaд11JIТЬ тисяч ДBaдlUIТЬ ЧОТIlРИ) rp11B111 КОПІ ОК.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДІІ виклаrnl в иаступнin редакції: 
• оком на І (ОДІІІІ) рік, Tepr.liHor.1 до 18.09.2009 року. 

tп(~.1· Цей ~OГOBlP yкпaдТPOкyeHOд~ТPЦLOГO Договору ОРЕНДАР має перев~~ пр~о 
ІМЯ заюнченНІІ ~. r. азі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ 

поновлеННJI ЙОГО на нор.иП СТРОІ(. '! цьо ry ~poкy дії цього Договору ПІІСЬМОВО 
за 30 кanендаРllИХ ДlJIB до заюнче~~РОДОВЖlIТlI Вого діlО. 
повідомити О?ЕНДО~jJЦЯ про lіаМIР о переВD>кне ПРаво ОРЕНДАРЯ lІе 

Поло>кення цього Договору пр 

застосовytОТЬСЯ У разі: оо' а цілЬОВІIМ ПРJlзначеШUlAI; 
- використанні зеМCnЬНОI ДІЛІІНКІІ не з.. • 

• • ти ореНДНОI плаТll, - порушеНlІ1І теРМІНІВ сплв оо n;natIKII)). 
• стан'" зеМCnЬІIОI _оо. - допущення попршення " 

аСТ11 в наступніli редакції: 
I.З.Пункт 4.1 ДОГОВОРУ op~-:II B::'rь) відсотків від Hopr.laТlIBHOЇ грошової 

«4.1. Орендна плата станоВИТЬ 1 о (дні і складає: 
оцінки зеftlслыІїї діЛJlНКlI - 11 024 r:P) ІІВ Ilвні 40 копinок.)) 

- 1 102,40 (одна Тllсича сто ДВІ rp 



1.4.ПУIІІСТ 4.4 ДОГОВОРУ opell" • 
~II BIIКJ1aCnI УІІОСТУ • n ... 

«4.4. OpelllIIIB Плата OIIOCII1DCR • nlll редаКЦIІ: 
) 

РІВІІІІМІІ частк • 
(трIIДЦЯТlI Kan~lrдaplIIlX ДfliB. IlacryпllllХ З ~"II 1Ц0ltllСRЧІІ0 протягом зо 
(податхоооro) МІСJЩR без ура.~)'DaIIІIК пдв а ОC'ПUІІІІМ кanellдDplIJlM Дllем зоіmоro 
рахУJlОК OpelllIoдD8ЦR Н! 33217815700005 ~o .. пе~~IІІН 110. розра:<ytIКОВIlП 
зКПО 23571923, МФО 821018 ОДС' У KIIIBCЬКln обпаСТІ м. КIIСВв. код 
13050500 - ОРСIІда зеlturі». • Ржувач - Броварське ВДК, код кnаСllфікації 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору opellLIl1 BIIКn " • • • aCТII в IlаступшП редакЦІЇ: 
«4.6.2. 3МІШІ РОЗМІРІВ зсмenЬІІОГО податку та оо • 

IlормаТІІВІІОЇ грошооої оціl к' • ставок OPClllIllOI nлаТlІ, 3МJlШ 
• Оо. І 11, ПIДОllщеllllR ЦІІІ, таРllфів зміllll кое4ІіціСІІтіо 
IІІдексаЦII. ОIl3I1П'lеШIХ ЗПконодавством. ' 

у UIIIШlll(У віДМОВl1 ОРСІІДОР • п З:\ІІІІІІТІІ opelllIllY плоту ІІП Уl\lовах, 
В~ІЗІІП'ІСІІІ~Х п.4.6 ~OГOBOPY, СТОрОIШ РОЗРІІВDІОТL договір ОРСІІДІІ. ЯКЩО, С 
ВIдМОUП ВІД доБРОВIЛLIІОГО розіРВОІІІІП ДОГОВОРУ ЗП ЗГОДОІО стор іІІ, цеїі договір 
РОЗРІІВПСТЬСП У СУДОВОМУ rIОРПДКУ.». 

1.6. ПУНКТ 4.6.4 Договору ореllДl1 BHкnaCТl1 в IІОСТУПJlіП редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення ореНДIІОЇ пnаТIІ у СТРОКІІ. ВI13JIП'IСflі ЦІІМ Договором, 
сума заборгованості вважасться подаТКОВІ ІМ боргом і СТЯГУЄТЬСЯ 3' нарахУВВШІJlМ 
пені, ЩО нараховується на суму податкового боргу (з ура.~уваIlIlЯМ wтpафШІХ 
СВllкцій за ЇХ наявності) із розрахУ1JКУ 120 відсотків ріЧIfИХ обnіковоі стаВКIІ 
HaцiOHВnЬHOГO банка УкраїJlJl, діlочоі ІІа день ВШІllКllеfll1R такого податкового 
боргу або на день його (його чаСТlіflї) погашеflНЯ, ЗDЛе'IІ\'НО від ТОГО, якn 3 вenllЧШI 
таКIfХ ставок є біnЬШОIО, за КОЖИIlП калСlщарний день ПРОСТРО'lеIIIIЯ у Пого 

спnаті». 

1.7. ПУlІКТ 6 Договору ореНДІ І AOnOBHJml НОВИМ niдnytlКYOM 6.4 
наступного змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язанtlА в п'ЯnlденниП термін після ~ержавної peєcтp~ii 
цього дОГОВОРУ та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВІІХ. УГОД: ДOГOBO~IB про Вflесення ЗМІІ! 
та доповнень до Договору тощо Ilaдanl ВIдПОВIДІІУ КОПIlО opгaflY дерЖDDflОI 

подаТIСОВОЇ служби за місцем :ша.~оджеНlfЯ земельної дinЯflКlIJJ. 

1.8. Пункт 9 ДОГОВОРУ ореНДІІ доповшml НОВІІМ підпунктом 9.4.6 

наступного змісту: 
" оо. Договору тalабо «9.4.6. в п'ИТllдеННIIЙ тepr.lill піCЛJI державНОI peEcтpaцl1 w:oгo 

бу,ць-ЯКІІХ ДОДВТlСОВlIХ угод' Договорів про внесення З!ІШ та до~овнеllБЬ до 
Д • . у "onilO органу державНОI подаТКОВОI СЛ)"ІІ( 11 за 
оroвору ТОЩО IІадаТl1 BIДnOBIДH А 

місцем знаходжеНlfJl зlt&Jenьноі дinЯНJ(JI). 
НДlI допоuшml НОВІІМ підпуНКТОМ 12.3.3. 

1.9. Пункт 12.3 ДOГOB.O~Y. оре • - із Сторі .. в ОДПОСТОРОllньоltlУ 
lIar.orvnHoro змістv' ес 12 3 3. lНЩlаТlIВОIО OAIIIEI 

-. J ••• J • • • м та цнм Договороltl». 
порядКУ У випадках, передбачеНl1Х ЗIiКОНО 

о енДIІ DшcnаCnI в IlacтyDHin редакції: 
1.10. ПУНКТ 12.4 ДогоВОРУ Р Ілі за іtlіuіаТ5ІВОЮ ОрендодaDUИ в 

«12.4. Розірвання ДоговорУ ореНДІІ 3elt азі неВllКОНВННЯ Орендарем вимог 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порвдКУ доnycкаєтьд У :ору. Доroвір вважаєrьCR розіРВnНlrltl ПУІІКТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 Дnноro О":іyтrя ЧІІННОСТЇ відповідноГО рішення 
за iHiuiaТlIBOIO ОрендодаоЦJl з MOltleHТY на 
СУДУ, ПРJJВНИТОГО на ВІІМОГУ Орендодавця». 



1. ЦеП Доroвір niДnRr&t державніR реєстрації. 

3. ~en Дoro~.~p Ilабllрас ЧlІІlІІОеті niCJUI niДnllCallllJl СТОРОIlОАШ та Поro 
дсріКаВllОI реєстрац" та застосовymСR до npaBOBiIllOClll1 010 BIIHIIКnII 3 01.10.2008 
Pg!L 

4. ОБО~'R30~ щодо noдallllR ЦЬОro Доroвору ІІа державну peccтpauilO та 
витраТІІ, пов Rзаш з Пого держаВІIОJО реєстраціЄІО, ПОКnaдDІОТЬСЯ на Орендодавця. 

s. ІIJШі УМОВIІ norOBOpy opellllll земenы�оіi діmШХl1 від 26 ЖОВТlIR 2004 року 30 
N!!12S ЗaJ1JlwmОТЬСR без зміJl. 

6. ЦеП Договір укладено у трьох ПРllміРШIХОо"<. що мають OДIIDКOBY 
10Pllllll'IIIY СНЛУ. ОДІШ З ИХІІХ 311ахОДllТЬСН В 0PClIllOIoBUR. ДРУПIП - в ОреJlдаря. 
треті" - в оргаJlі. ЯХJJіі провів "ого ДсржаВJJУ реєстрацію - КІІївськіП periOIlMbllin 
філії Державного піДПРlІсмства "ЦСІІТРУ держаВІІОГО зсмеnы�огоo кадастру ПРІІ 
ДержаВІІОМУ комітеті УкраїШI ПО земenы�мM ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВ,ІРСЬКА МІСЬКА РАД,. 
Кl11вськоl ОБЛАСТІ 
lOpllllll'IHa адреса: 
1\1. БроваРІІ, вул.Гагаріна.15 
в особі СППО)I.ка Ігоря 8аСIIJlЬОВII'1 

І.В. CalJo:Jltl\o 

мп 

ОРЕНдАР 

ПП Кул,,« Валері'; ВІЮ"ОРО.ІІ', 
10РllJUlчна адреса: 
бульв. НезanеЖllостї,2 кв.З04 
~I. БроваРIІ 
обл. Київська 

.L-.ra.!I;oU'-'=~~ В.В.Кул,,,, 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1& J.r"_~A;..;.'1 ___ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися НlfЖЧе: Броварська I\IЇCLlca радп, в 
особі ВИКОНУJOчого обов'язки міського голови - секретаря міської радІІ 

Сапожка Ігоря Васильовича. ЩО діє ІІа підставі ст.42 3аІСОНУ УкраїНIІ "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н!! 128 «Про ВИконання обов'язків міського ГОЛОВJI» з 

однієї сторони, та ПРllваТlшіі підпрllСl\lСЦЬ І(УЛІІІС Валерііі ВіlП'ОРОВIIІI з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська MЇCLlca рада передала, а ПРІІваТlfllіі піДПРllЄl\lець 

КУЛІІК Валерііі 8іlП'ОРОВIIЧ прийняв земельну ділянку площею О,0017га, 

ДЛЯ обслуговування кіоску по вул.Гагаріllп,17 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 18.09.2008 року ]0 N!!872-4S-0S, від 

30.09.2008 року Ng883-46-05 та від 16.10.2008 року .N!898-47-0S на умовах 

оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном до 18.09.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ЄМНОIО частиноJO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БРО(JnРС6/(а .міська р'ада 
КIІЇВС6«О; області '=
ІОридична адреса : ~,,,, 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l~ 
Вlіl(ОНУIОЧИЙ обов'язки МІСЬКОГО 

голови - секретар міської ради 

/ J.B. CnllO:JIC«O / 
-~=-t-'Ir---

ПРИЙНЯВ: 

приватн •• Й підприємець 
КУЛІІ« Валері,; Ві«mОРОВIІІ, 
IОР.lДична адреса: м.Бровари 
бульв.Незалежності,2 КВ.304 



Договор Ne1 
Про внесення змІн до договору 

2005 оренди земельної' оІлянии вІд 28 грудня 
РО~N!0405ЗЗ8002З6 

Місто БроваРlf КIІЇВСЬКОї області 

TpllllDд1UlТC mlСТОПDДа доі ТIЇсячі ВОСьмого POI\")' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська М·lська pan .. К .... • 
..•• - IIIВСЬКОI облаСТІ, IOPlllIll'ltlO особо за 

SOKollolIaD:mOM УlсраllШ. IДСIІТllФlкаціnlШn код за даІШІШІ ЄДРПОУ 26376375, IOP"lIll'IIIO 
Dl1peco: ЮflВСLКО обл .• м. БРОВаРІІ. вул. Гагарі ІІа, 15. в особі BlfKOIIYIO'loro оБОВ'ЯЗКIІ міського 
ronОВJI - секре-уоря рад" Сопожка Ігоря 8аСIІЛЬОВII'I8. ЯКlln діє ІІа підставі ст.42 ЗаКОJlУ 
YI\-раЇШI ((Про МІсцеве саМОВРЯДУВОlIJlЯ в Yкpaїlli», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПРlІваТJIII.~ піДПРIІСМ.СЦЬ ЗолотаРLОВ ОЛСКСDlfДР АlfатоліnОВll'1, 10PlllI1I'IIIO 
адреса: М. БроваРІІ, ВУЛ.КIltВСI.ка.2~О, ІДеJlТIІФікаціnlШn код 2418800236, ЯКlln діє 110 підставі 
свідоцтво про держа~IiУ. pec~aUIIO . фіЗІІЧНОЇ особll - піДnРllЄМЦЯ, ВІІДОІІОГО BJlKOIIOB'IIIM 
комітетом БроваРСЬКОI MIC~KOI РОД1l ВІД 31.05.2002 року Н!!7867, дапі -"ОРЕНДАР", 3 другоУ 
сторо"", уклали цеП ДОГОВІР про наСТУПIІС: 

ДіlОЧJi добровілыІо і переБУВaJОЧIІ при ЗДОРОВОМУ РОЗУltlі та ЯСflіn· пам'яті, РОЗУltfіlОЧl1 
:111Ічення своїх діn, попередньо ознаnомлеllі з ПРllПllсOltfll цlfвілы�огоo заКОIIОдавства, що 
реrynЮIОТЬ укладений Нllltш правОЧIШ (зокрема, :І ВIІМОгамн щодо IlедіnСllості правО'IIШУ), 
відповідно до затвердженої ріwеШIЯМ БроваРСЬКОIО MiCLKOIO РОДОІО від «30» вереСlfЯ 2008 
року Н!! 883-46-05 нормаТИВflОЇ грошової оціllКIІ земель міста БроваРlf та рішеШIЯ Броварської 
foliCLKOЇ радll від 25.07.2008 РОКУ Н!!807-40-05 та кеРУfОЧIІСЬ ПОЛОЖСllllяltШ пушаів 4.5.2, 4.5.3 
та 9.1.3 Договору ореНДІІ земельної діЛЯНКIІ від 28 грудня 2005 року yкnaпll цеП Договір НІ! І 
~,aдa"i - Договір) про внесеlШИ змін до дОГОВОРУ ореНДІІ земcnьної діЛІІНКИ від 28 ГРУДllIІ 
2005 року за р.Н!! 040533800236 (надапі - Договір арє"дll) про ТDlCe: 

I.Внести до Договору ореНДllliвступні зміНІІ: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ викnаСТl1 D наступнШ редакції: 

«2.3. HopMaтrlBHa грошова oцiНl(B земcnьної дinяllКlI згіДІІО довідки відділу ЗСltfCnЬНIІХ 
ресурсів у місті БроваР}1 від 15.05.2007 року Н!! 04-3/13-3/661 CТDIIOВlIТЬ: 

-8 922 ( вісім mCJIЧ дев» ІІТСОТ ДB8ДЦJI1'Ь дві) ГРІшні оо коnїЙок. 
• О-І ДJЛJI. НКІI зriдно довідки відділу зеltlепЬНIІХ HopMamBHa грошова ОЦІнка земепьн • 

ресурсів у місті Бровари від 17.10.2008 року Н! 04-3/13-3/1281 cтaнoBIr:ь. 
-21 388 (двaдцJIТЬ одна тrісяча тpllCТn вісіАlДеСIІТ вісім) ГРІІвеllЬ ОО._КОПlііОК. 

.. ·n eдaXUII· 1.2.Пункт 3.1 Договору [rpelllIll BllкnaCTl1 в наступНІ р. • 
1 ( ІІН) рік терміном ДО 25.07.2009р. ПІСЛЯ 

«3.1. ЦеП Договір укдаденО:а:.строком ІІа :: ає пе~еDажнс право ПОllовnення nого ІІа 
3ахінчеllНИ строку дії цього ДОГОВОРу ОР ЕНД м пізніше Ilіж за 30 KвnelIДDpHIIX днів ДО 
ІІОВІІЯ строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОDШlен не .1Д0Mlml ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 

. ... Д ору nllCbltfOBO пов 3ВlCillчеllНІІ СТРОІСУ ДІІ цього огов 

продовжити ЙОГО діlО. ОРЕНДАРЯ не застосовуютьсв у разі: 
ПоnоженНJI цього договору про переВВЖllе право • 

_ •• • inьOBIIltI ПРll3llачеНlllІltl, 
8hкориствнні земеЛЬНОl ДUIIIНКИ не за ц 

- ПОРУшеННIІ термінів сплаТl1 орендної nnаТlі; 



• ДОПУЩI:JIJIR погіРШСllllЯ С11l11у земелL .. • 
1101 ДІJIJIІІЮІ». 

1.3.ПУIІІСТ 4.1 ДоговоРУ 0PCIIДJI ВШcn 
ВCnI В JlаСТУПllіП РСДІІКЦ·-. 

«4.1. Op~II~Ia плата СТВIIОВIIТЬ 10 % (десять. •• 11. 
зеllICJI~I!ОI ДІЛІШСІ! - 8922 rpllDCllL - і cкnaдnє 1 ~5 ВІДСОТКІВ ~r.ц IlopMaТSIBllOЇ ГРОШОDОЇ оЦЇI!КlI 
ЗD пеРІОД з 25.07.08 До 01.10.08. ,76 (сто ШІстдесят П»ІТL) rpllBCllL 76 KoninoK 

ОРСllдllа плата cтaHOBIIТL І О % (дес ). •• 
'CIIICnLIIOЇ діnЯІIКlI- 21 388 rplfBeflL _ і скпад ЯТЬ2 ~fcOТКlo .ВІД IlормаnlВllоі ГРОШОВОЇ оціШС11 80 копinок 1111 рік. ає 8,80 (ДВІ nlСRчі сто тр"ДЦИТL вісім) rpllBCllL 

1.4.ПушП" 4.3 Договору OPCII~II B11кnaCТ11 у • • 
flaCТYnJllfi редаКЦІЇ: 

«4.3. орендна плата ПІІОСІІТLСЯ ріВНlIМl1 частк . 
кanСІІДІІРlfIIХ ДІІів. ШІСТУПШІХ за ocтalllliM к ІІІІ11І щоr.rIС~"IIО протягом 30 (ТРИДЦЯТІІ) 
ахувmШR ПДВ Ш1lЯХОМ псрсрах anСlfдаРШIAl ДIfСМ ЗВІТІІОГО (податкового) місяця без 

fз217815700005 УДК ; Кllївськіп :OIIJI~ ІІа розра."<УIIКОВllfi pa."<ytIOK OpellДOДaвЦl( Н!! 
лаcn м. KIIЄDa, код ЗКПО 23571923 МФО 8' 1 О 18 

одержуDач - БРОDаРСI.ке ВДК. КОД кnасифікації 13050500 . ' -. - оре.,да земл!». 

1.5.П'уНIП" 4.5.~ ~oroвopy ореllдll BllкnaCnI в lfаСТУШfіfi редакції: 
('452 ЗМІІШ роЗМІрІВ земельного по'nатку -. • • ••.... . ~ та ставок ореНД.IОI плаТII, зr.шш lІормаТIІВIІОЇ 
rpОШОDОІ ОЦІНКИ, Пlдвищешtя ЦШ. таРllфів, зміlШ косфіціЄllтів індексації. ВllЗllачеlШХ 
ЗaJCОНОДllВСТDом. 

у ВІШОДКУ відМОВl1 ОРСIIДIlРП зміШIПI OPCIlAIlY ПЛІІТУ 1111 У"ІОВІІХ, В1131111'IСIIIIХ п.4.5 
ДоroВОРУ, CТOPOIIII Р03РІІВІІІОТЬ договір OPCIIAII. Якщо, t від"IОВIІ від д06ровіЛLІІОГО 
ро,ірВlІllІІП ДОГОВОРУ 311 ЗГОДОІО сторіІІ, цсп AorOBip РО3РІІВІІСТLСП У С:УдОВО"IУ порпдку.». 

1.6.ПунlП" 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плаnl у СТРОЮІ. ВllЗllачені ЦІІМ Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягуєrьСR З Ilара."<УВIІІIНJlМ ПСllі, що 
нарахОDУЄТЬСЯ на суму податкового боргу (з урахуваН"IМ штрафНJIХ СlІІlкціП за їх Il000вності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКIІ Національного банка УкраїНІІ, діlОЧОЇ ІІа 
ДClIЬ ВIІннкнення такого податкового боргу або на деllЬ Пого (пого чаСТllllі) погашеllllЯ. 
залежно оід того, яка з велич"н таІСІІХ ставок Є більшою. за КОЖllllП кanендаРНIІВ ДI:ІIЬ 
прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4. Договору ореНДІІ викnаСПIО ~a~Hin редакці!: •• 
«6.4. Орендар зобов'язаний В п'ятиденниА тepftl1H ПІСЛЯ деРЖaDІIОІ реєстрацll цього Договору 
тв/або будь-яких додаТКОВІIХ угод. Договорів про внесе1lНЯ _ Зftlін та ДОПО~flеfIЬ до Договору 
toщо надати відповідну копіlО органу державної подаТКОВОI служБІ! за ltllсцеltl ЗfIОХОД1кеIШЯ 
земельної діnЯНК}J». .; 

1 8 П 9 Д ди ДОПОВНlml HOOllltl підпУll1rror.1 9.4.7 наступного Зltlісту: . . унlП" оговору ояш 
9 • оо страції ЦЬОГО Договору тоІабо будь-якнх 

« .4.7. В п'ятидеННJlfi Tep~iH ПlСЛI держаВIІ~~lі~е~ AOnODllellL до Доroвору тощо IlадаТІI 
~даТК~DИХ УГОД, ДОГОВОРІВ про .в~есеllНЯ _ CnV1кбll за місцем знаходжеllllЯ земenЬflОЇ 
В!lIПОВlДну копіJO органу держаВIІОІ подаТКОВОІ ~. 
~~ . 

ідПУНКІ'ОІІI 11.3.3. ІІаступного ЗІІІІ(:1'У: 
1.9.Пункт 11.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТІІ HOBllltl n б 

. HHLOltlY порJlДК)' У 81IПВДКа."<. перед ачеНl1Х 
«11.3.3. iHiцiaТJIBOIO однієї із СТОРІН D OДlIOCТOPO 
-онам та цим Договором». ._ 

8 такіВ редакЦI1: 
1.10. Пункт 11.4 Договору ореНДІІ BllкnaCТII 

.~ 



«11.4. РозірваllllR Договору.ореllдJl зсt.lnі 30 іllіціаnlВОIО Орсшдодuця в OAIIOCТOPOIIllЬOMY 
порЯд~-У допускаСТЬСІ У РОЗІ 11~~IIKOllaIIIIR ~pellДOpeM 811МОГ nyrl~їY 4, niдnYIlICТiB 6.4 тв 9.4 
J1IIlloro дoroBOp~ •• ДOГO~lp BBa~aЄТLcR P031PDallllM 30 іllіціаnlВОЮ Ореllдодавця з МОМСI1ТУ 
II.бyrrя '1111ІНОСТІ DIAnOBIAlloro PIWCIIIIR суду, npllnllRТOГO 110 811МОГУ OPCIIДOдDBЦH». 

2.цеП Договір піДnRrDЄ держаВllіП реЄстрації. 

3. сП наби ае '11111110C:n піспи пі nllCВllllR СТОrОllllAШ тв "ОГО С і саВllОЇ 
~aцii та заCТQсовуєn.СR, до npaBOBlдllOC1IJ1 ЩО BIIIIIIКJ111 3 01.10.2008 ПОКУ. 

4.0600'ООК ЩОДО nOAallllR ~ЬOГO ДОГОВОРУ на держаВllУ рсєстраціlО тв BIITpaТlI, 
пов'язані '3 Пого держаПllОIО ресстраЦIСЮ, ПОКЛIUUUOТLСR 110 oРСllдодаDЦЯ. 

S.ІІІШЇ УМОВІ! договору opell~" земcJ1ы�оїї AinJlllКlI від 28 ГРУДНІ 2005 року за 
NеО4053380023б 3DJJllwalOTLCR без 3МIІІ. 

6. ЦеП Договір yкnвдcllo у ТРЬОХ ПРllміРIJJIКах. що MalOTL Одllакову 10PIIДII'IIIY Cllnr, 
11 з ЯКІІХ зна~ОДИТЬСR о ОреllдодаВЦR, APYflln - n ОреllДаря. третin - в opГUlli, ЯКIlП ПРОВІВ 

ОДІІ • 1(" ':: ' . ф"М • "ЦСІІТРУ n го держаВ1ІУ реССТРОЦIІО - ИlВСЬКI.1 PCflOllaJILlllit ІЛІІ ДержаВІІОГО nlAnpllCr.Jcтвa 
Д:РЖDDllОГО земeJ1ыІгоo кадастру ПРІІ ДСР-lІСаВIІОМУ комітеті Україll1f по зсмenыllr.J реСУРСІІАІ" 

РСlсвіЗllТl1 сторіІІ 

OPCIIAOAROCUI. 

І Броварська міська рада Київської області 

ідСНТІfфікauійниА код 26376375 

К1lївська 06n., м. Броварн, вул. rarapiHa, 15 

8 особі Сапо)кка Іг .. ~B~:::::;;L 
Q 901 ... , 
~~, 

ОРСІІДПР 

ЗолотаРЬОВ Олександр АllвтоліПОВllЧ, 

JOРIIД.lчна адреса: 

вул. КIІЇDська,220, 

м.Бровари 0,0 О о' 7\ 
~~'1. /~(j ~ 

-----~/~O~~~~/~~~~--J/ 



1.4.ПУIІІП' 4.3 Договору ОРСЩДІІ • 
ее4.3. ОреНДllа плата BIIOCIIТLCJI р. BllкnaCnI у IlаступніП редакції: 
(""IIДЦJlТlI) кanellдopllIIX Дllів Ilа1!l'Vп11В1ІІ1М11 час:тка1\1ІІ щоміСJlЧІІО ПРОТJlГОМ зо 
.·r • , -.J ІІІХ за оста • 
(подапового) МIСJlЦІІ без ypa.~yвaIIIIJl пдв ІІІІІМ кanellllDpllllM Дllем звіТІІОГО 
рахУIІОК ОрендодовЦІІ Н!! 3321781 5700005 ~дJl~OM ne~cpa.~~aIIIIJl ІІа. розра.~УIІКОВIlП 
зКПО 23571923, МФО 821018 ОДС • У КIIJВСЬКІІІ облаСТІ м. КlІсва, код 
13050500 - оренда землі». ' РЖУвач - Броварське ВДК, код кnаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ОРСllдl1 ВІІ .. 
. . . кnaCТII в flaCТYnllln pcnaKQIЇ: 

е(4.5.2. ЗМІІІІІ РОЗI\IІРIВ зсмельного Податку 
м ••• та ставок ореllДIlОЇ плаТІІ, зміllll IlормаТIfВIІОI ГРОШОВОf ОЦІІІКІІ, піДВIІЩСfll1 . 

. ... JI ЦІІІ, таРllфів, зміflll коефіціСllтів IIIneKcaUII, ВIІЗllа"еJlIІХ заКОllодавством. 
у ВllПадку віДМОВIІ ОРСIlД . 

аРJl ЗМІІІІІТІІ ОРСlІдflУ плату ІІа умовах 
DllзначенltХ п.4.5 Договору, ОРсндодавсць має п . д. , 
onllOCТOPOlllfbOMY ПОРЯДRy). ра во рОЗlрваТl1 цсіі огопір в 

1.6. ПУJlКТ 4.5.4 Договору ореflДIІ ВlІкnасти в lІаСТУПllііі рсдакції: 
((4.5.4. у разі lfевн~сеlfНЯ ореllдflОЇ пnаТIf у стрОIШ, ВIІЗflа'lсні QIIM Договором, 
CYM~ заборговаНОСТІ вважаЄТЬСJl подаТКОВIІМ боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з нарахуваllllЯМ 
пеНІ, ~o H~~aXOBYCТЬCJl. "? суму податкового боргу (з урахуваllllЯМ штрафНIІХ 
санкцш за ІХ наЯВНОСТІ) 13 розраХУflКУ 120 відсотків ріЧflllХ облікової CТDBKII 
НаціОНDJIЬНОГО банка України, діючої на день ВIШlІкнеШIЯ такого податкового 
боргу або ІІа день його (ііого частині) погашення, залсжно від ТОГО, яка З велllЧlІІ1 
таКИХ ставок с біЛЬШОIО, за КОЖІІІІЙ календаРНIlП nellb простро"еНIІЯ у ПОГО 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору opellnlI викласти в наСТУПllііі редакції: 
(е6.4. Орендар зобов'язаний в п'ЯТllдеННIІЙ термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаТКОВІІХ УГОД, Договорів про внесеllllЯ зміll 
та доповнень до Договору ТОЩО надаТІ1 відповідну KonilO органу держаВIІОЇ 
податкової служби за місцем знаходжеНIІЯ зеl\!ельної діЛЯIІКII». 

1.8. ПУНІП' 9 Договору оренди ДОПОВНlml новнм піДПУIІКТОI\! 9.4.7 
наступного змісту: 

((9.4.7. в п'ятиденний термін піСЛJl державної реєстрації ц~oгo Договору тalабо 
будь-яких додаТКОВIІХ угод, Договорів про внесення З!JlIІ та nO~OBllellb до 
Договору тощо HaдaТlI відповідну KonilO органу державно І податково І службll за 
I\lісцем Зllаходження земельної ninJlIIKII). 

1 9 П 12 f Договору ореllдИ ДОПОВНlIТII НОВНІ\! піДПУНКТОІ\! 12.3.4. 
•• YI~КТ. . 12.~ 4 iHiuiaTHBOIO однієї із Сторін В ОДНОСТОРОННЬОI\!У 

наступного ЗМІСТУ. е( .. д говором» 
ПОрJlДКУ у випадках, передбачеНIІХ закоНОМ та QIIM о •• 

о ендИ виклаСТIІ В наступнііі редакції: 
1.10. Пункт 12.4 Договору Р . за ініціаТИВОIО Орендодавця В 

((12.4. Розірвання Договору ореНДІ І зеl\ln~і неВlІконання Орендареl\! ВНІ\!ОГ 
ОДНосторонньому порядку допускаєтьсЯ У Р 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного договору.» 

. n реєстрації. 
2. Цей Договір підлягає держаВНІ. 



3. ~en Дoro~!p Ilабllрас ЧlllltlОcri піcnи піДПllсаllllИ СТОРОllами та Пого 
дсржаВllОI ресстраЦIІ та заСТОСОВУСТЬСИ до npaBOBiAllOCIIII щО ВІІІШКJШ З 01.10.2008 

~ 
4. ОбоВ'RЗО~ щодо подаШIИ ца.ого ДОГОВОРУ ІІа дсржаВllУ реєстраціlО та 

DlnpaTII, пов'изаll13 noro держаВI!ОIO реєстраціЄIО, ПОКJJмаlОТЬСИ на ОреtlдодавWI. 

5. Інші УМОВ" доroВОРУ ореl!д" зсмenыlіi діnИIIК" від 21 СЇ'ІІІЯ 2006 РОКУ за 
1{20406338000 14 зanliwаlОТLСИ без зміll. 

ОРЕIІДОДАВЕЦlа 

liРОВАРСЬКА M1CЬK~1 РАІМ 
КlІІВСhко10SЛАСТ/ 
ІОРlідllчна адреса : 
м. Бровари, вуn.Гагаріна,15 
8 особі СаПОЖlса Ігоря ВаСIIЛ1аОВII'1 

I.В. COIIO:JICKO 

J"- . 
t' і "~' \. 

=Мп . :' ;'-. r. \ 

! ~l' ' ')' ~ t~ .. ' 
-:;. ., -... 

,.,. 11,' 
:.!. 

•• /'- .'"1. ' •• 

~, 'о ;» • t 
.. ііі' "1-"" 

"'.:. ct. .:,. -. ", ',' .. ~. 
~ -,," 
~ .. ~" 

ОРЕНДАР 

пп 3а,;"єв Cep~i,; ОлеКСІІІ,і}РОflll" 
ЮРИДИЧllа DЛрсса : 
вуn. Московська,61 
м.Бровари 

обл. КиїВСLка 

с О.За';'Сf!В 

МП 
І ПР" lІа •• llостl псчllТi) 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

м :' . 
И, щО ПІДписалися fшжче: Броварська l\Iicыаa рада, в 

особі ВИКОНУІОЧОГО обов'язки міського ГОЛОВІІ - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє Ііа підставі ст.42 Закону Українн "Про 

місцеве самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 N~128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВІІ» з 

однієї сторони, та ПРllваТllІІЇІ піДПРllСl\lець Зайцев Ссргііі 

ОJlексаllДРОВllЧ другої СТОРОНИ, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРllємець 

Заііцев Сергій ОJlексаНДРОВllЧ ПРИЇlняв зе~lельну ділянку площеlO 

0,002Sra по ВУЛ.КОРОJlенка,S4 ДJlЯ обслуговуваllllЯ кіоску в м.БроваРII. 

Земельна діЛЯНlса надана рішенням сесії від 20.11.2008 року за К!!928-49-

05, від 30.09.2008 року N!!883-46-0S та від 16.10.2008 року К!!898-47-05 на 

умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном ДО 20.11.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО чаСТllflОIО 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська АІіська рада 
КuУвської· облас",; ..; 
Юридична адреса: -
1.1. Бровари, вул.Гагаріна;15 
ВnОНУIОЧИЙ обов 'ЯЗIGІ 
=:місЬКого голови - секретар 
, ~Ii~ЬKOЇ ради 

.... І ••• \ 
• . .":' •• /j":r. "~ 

І \"!, ti-"'~ 
І t;·~ -'.314 

"... І' / ~~M~::::'~ : LB. СIІ"О3IСКО 
• ...u і'· (, /1 , ~./ 

1'1 n1 •• .:,. 
~or 

пРИЙНЯЛА: 

ЛРllВnllllllll; IIidllp"ЄiJlel(6 
3nЙI(ев Сергій Олекса"дРОВIlІ, 
ЮРІIДІІчна адреса: м.Бровари 
вул.Московська,б1 

~ І С.О.3nЙI(ев І 

о 
мп ( 'І ІІІІІІІІІОСТЇ псчаті) 



ДОГОВіРНІ! 
"ро ""~C~""H з..,іll до doz, 

від 14 ~ OIlOPJ' ОРІ!ІІдll зс."I!/Іыl11 dілв",,,, 
?tOIl""1R 2005 p0"J'Ai040533BOOJBO 

МІСТО БроваРІ І КllіВСlaКОі області 
03 ГРУДІІЯ двї ТІІСЯ'ІЇ ВОСЬІ\ІОГО P0h.., 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ міська рада КllїВСЬКОї області, 10Рllдll'ша 
особа за ЗВIСОllодаВСТDоr-! Украlllll, IДСllТllФікаціЙllІІЙ КОД за даШIМl1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РНДН'IІІ? адреса.: КlІївська Обл., 1\1. БроваРII, вул. ГагаріІІа, І 5, в особі 
ВІІКОІІУІО'ІОГО обоо ~ЗКІ~ AlICЬKO~O ГO~OBII - сскретари раЛl1 Сапо~кка Ігоря 
ВаСIIJlЬОВII'IR, ЯКІІІІ ~I~ ІІа ПІДстаВІ СТ.42 3аКОllУ УкраїШI ((Про місцсвс 
самоврядування n УкраlllШ, з ОдІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП 3аЙI!ева ВanСIІТIfI,а ВаСllліВllа, 10РflЛfI'ІlІа адрсса: 
м.БРОВDРIІ, пул.МОСКОВСI.Ко,61 іДСllТflфікаЦЇnllflЙ кол 2075001786, дanі _ 
"ОРЕНДАР", з ()p)'г~ї стОРОlІll, yкnaml цсіі Договір про 1І0СТУПНС: 

ДіIО'l11 доБРОDlЛr.JIО І псрсбуваlО'1ІІ пр .. ЗДОРовому розумі та иснїn ПОМ'Rті, 
РОЗУАJіJО"Jt ЗШJLfСJfJlR своїх дin, попсреДIІЬО ознаЙОМЛСllі з ПРllПflсаМl1 ЦflвіЛЬІІОГО 
законодавства, що рсryЛIОJОТL укладеШІіі НІІМІІ праВО'IШ' (зокрсма, з ВllмогаМl1 
щодо недійсності праВОLfIllIУ), відповідно до затверджеllОЇ ріUIСШIRМ Броварської 
міської ради від ((зо» вереСІІЯ 2008 РО"')' N!!883-46-05 "ормаТIІВIІОЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішеНІІЯ БроваРСI.кої міської радll від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 20.11.2008 року N!!928-49-05 та КСРУІО'ШСЬ ПОЛОіКСШIRМIІ 
пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 Договору ореllдll земсльної діЛИIІКl1 від 14 Ж?ВТJJИ 
2005 року уклаЛIІ цеіі Договір N!! І ("ада."і - Договір) про внесеннв ЗМIfI до 
Договору оренд" земеЛЬІІОЇ ділянк" від 14 жовтня 2005 року за N!!040533800 180 
(надanі -Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДfl наступні зміНfI: 

1.1. ПУНКТ 2.3 Договору оренди BlIкnaCТII в lІаСТУПllііі.редакції:. 
с<2.3. Нормативна грошова оцінка зем~ьної діЛИНКIІ ЗГІДНО ДOBIДКlI ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів У місті Бровари вІД 21.10.2008 РОКУ N!! 04-3/13-311343 

стаНОВИТЬ: оо 11 
- 8 609 (Вісім ТИСЯLf шістсот дев'ить) ГРlшень КОПl 10К.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореllДfl ВllклаСТIІ D lІаСТУПllіП.редакці.ї: 
. 2011 2009 року. ПІСЛИ заКlllЧСНJlJI строку с<3.1. Цей Договір укладено теРМІНОМ ДО . ~ П аво поновnеННJI ЙОГО ІІа новиП 

діі цього Договору ОРЕНДАР має переваЖ~Ні:е ніх, за зо кaneндaplIIlX дllів до 
строк У цьому разі ОРЕНДАР повlltlеll не п . ОРЕНДОДАВЦЯ про 

• ... Д ору письмово ПОВІДОМІІТІІ закінчеJJНЯ строку ДІІ цього огов 

намір ПРОДОВЖІІТИ ЙОГО ~iIO. П О переважне право ОРЕНДАРЯ не 
Положення цьоt8 Договору Р 

заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: ",,'0. не за ціЛЬОВIІМ ПР'IЗJlачеIШJlМ; 
- BIIKOPIICТ8HHi земельнdl ДІЛІІНКИ " • 

. . ТІІ ореНДНОI плаТII, - порушення терм 11'11 В спла 0"1 діЛИНКII» 
• стану земелыІ • - допущеНIІЯ ПОГІршення • _. 

aCТII в наС1)'ПШП редаКЦJl. " 
I.З.Пункт 4.1 Договору ОРСllдl1 ВІІКЛ ) відсотків від IlopMaТlIBHoi ГРОШОВОІ 

4 1 ановитЬ 10% (десять. • ес • • Орендна плата ст 09 ОО ГРlІвеllЬ І складає. . 
оцінки земельної ділянки - 8 6, НЬ 90 копіПок в РІЮ) 

- 860,90 (вісімсот шістдесят) гpllBe ." 

CТlI У наС1)'пній РСДВКЦJl: 
1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ Bllкna 



2 
«4.3. OpellДlla плата BIIOCIIТLCI piOlll1 

) &ІІІ чаС'П\аМII • 
(ТPIIJlWlТlI КDJI~ІUШРІІІІХ Jlllio, IlаС'1)'ПIIIIХ за . • ЩОМІСR'ІІІО ПРОТІГОМ 30 
(ПOJ1lткооого) МІСЯЦЯ без урахуваllllЯ ПДВ OtmllllllM КМСІUIDРШІМ Дllем зоіТIІОГО 
рахУIІОК ОреllДОlUlВЦЯ Н! 3321781570000S ~OM псрсра.~уваIIIIЯ 11І1 розрахУIІКООllП 
зКПО 23571923, МФО 821018 одс • ~I" У КlІїОСЬкіП обпасті м. КIІСва, КОД 
130S0500 - opellдa землі». ' РіКувач - Брооарське ВДК, КОД кnаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ор 
• • • Сllдll В11клаСТ11 о lІаСТУПllіП рсдаlщії' 

«4.5.2. ЗМІІ~!І РОЗМІРІВ 3СМCnЬІІОГО податк оо'. 
IlopMaТlIOIIOI грошооої 011іllКІІ підв ty ~ ставок OPCIlJlIIOI пnаТlІ, ЗІШІІІІ 

'оо • ІІЩСІІІІЯ ЦIIJ таРшlJів' ф'" іllдсКСОЦII, ОllЗlfачеШIХ ЗОКОllолавстьо ' • 3МІІІІІ кос ЩІЄІІТІП 
м. 

У ОIШОдКУ віДМОВl1 ОРСllдаря зr.tіШIТII 
01131fO'ICIIIIX п.4.5 Договору, ОреllдодаВСl1Ь мас 1I OPCIIДII~ пnату ~Ia YMO~a.~, 
OAlIocтopOIIIII.OMY nopJlДI(Y». рово Р031рваТІІ llСIІ ДОГОВІР В 

1.6. ПУІІІ<Т 4.5.4 ДОГОВОРУ ОРСllдll ВІІКЛОСТІІ В '" 'м . IlаСТУПll1ll рсдаКЦII: 

«4.5.4. у РОЗІ lІеонеССlІlІЯ opellДIlOЇ плаТIІ У СТРОКІІ . Д 
СУМО заборгооаності вважаСТLСЯ подаТКООIІМ БОРГО,.1 "1 Вст'13яlгуlачсш цнм отовором, 

. • • crLСЯ З lІарахуоаШIЯМ 
ПСІІІ, ~o ІІ~~UХОВУСГLСЯ. "? суму податкового боргу (3 урахуваШIЯМ штрафШIХ 
calt~ЦJII за ІХ наЯВIІОСТl) ІЗ розрахунку 120 відсотків рі'IІІIIХ обnікової стаВКIІ 
НаЦIОlfDJIЬНОГО баllка УкраїIІИ, дiIO'IOЇ ІІа деllЬ ОIIНIIКIІСНIІЯ такого податкового 
боргу або ІІа день ~oгo (Пого чаСТllllі) погаШСIІНЯ, залСЖIІО від того. яка З веnrl'ШII 
такИХ ставок с бlЛЬШОlO, за КОЖІІІІіі калСllдаРШlіі день прострочення у Пого 
спnаті». 

1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору ОРСIlДII BllКIlaCТl1 о наСТУПllііі рсдакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаfШП в п'ЯТllдешшіі термін після дсржаВIІОЇ реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВIІХ угод, Договорів про Вllесення зміll 
та доповнень до Договору тощо lІадаТIІ відповіДIlУ копіfО ОрГОIІУ ДСр"lКаВIIОЇ 
податкової служби за місцем ЗllаходжеfШЯ земеnыІїї ділянкш). 

1.8. ПУНf<Т 9 Договору оренди доповшlТИ НОВІ ІМ піДПУІІІ<ТОМ 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятндеННlIЙ термін після державної реєстрації ЦЬОГО Договору та/або 
БУДЬ-ЯIСИХ додаТКОВIІХ угод. Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіfО оргаllУ державної податкової службll за 
місцем знаходження земельної діЛЯJJКII». 

1.9. ПУНКТ 12.3 Договору ореНДІ І ДОП~~Н~ІТИ НОВ.ІІМ підПУflКТОМ 12.3.4. 
ІІаступного змісту: «12.3.4. іJJіціаТИВОIО ОДНІЄІ ІЗ СТОРІН В ОДНОСТОРОНJlЬОМУ 
порядку У випадках; передбачеlШХ заКОIІОМ та ЦІІМ Договором» • . 

~ ... . ... 
1.10. ПУІІКТ 12.4 Договору ореtlДIІ ОIIКЛ?СТII в ~~~Пfllll редаКЦIІ. 

• . о еНДl1 земЛІ за IНЩlаТИВОIО Орендодавця в 
«12.4. РОЗlрваllllЯ Доroвору р азі неВllКОllаНflИ OpellдapeM BII~IOГ 
односторонньому порядку допускається У Р 
ПУІІКТУ 4, піДПУlflстів 6.4 та 9.4 даного ДоГОВОРУ·» 

2. Цей Договір підnягас державніfi реєстрації. .. 
• піспя піДПllсаllllЯ СТОРОІІОМІІ та ІІОГО 

З. Цей Договір lІабllрає '1IIIІІІоСТI BiBflOClll1 ШО ВIIИIІКnIIЗ 01.10.2008 
.ОО С'[осовvється ДО право -

державної ресстраЦIІ та за -
~ . 

oroвoPY на державну реєетраЦllО та 
4 Обов' ЯЗОК ЩОДО подання цього Д • О покnадаlОТЬСЯ на Орендодавця. 
• 010 реєСТРllUІЄI , 

ВllТрати, пов'язані з йоГО держаВIІ 



5. Illші УМОВІІ ДОГОВОРУ OPClllIl1 Зсм ... 
N!!040S33800180 ЗOnllwаlОТЬСJl без зміll. enL110llIlJJR11K11 від 14 ЖОВnlп200S року 3В 

:' 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

/іРОВ,IРСЬК,1 МІСЬК,І Р,ІД" 
КJJТВСhкоІО/іЛ,'СТI 
JOРllдll'lШl адреса: 

М. БроваРІІ, вул.ГагаріIlD,) 5 
в о бі СППОЖІ(П Ігоря ВаСIІЛЬОВllІ, 

І.В. C'III0JICKO 

"'~ 
~ , '. . .'. /.. . \ \. 

І' ': • - " ,. .... ,.' .'. ". 
,"' \ 

Лr'" :.~ '/ : " : .. ' 
, ,. • -. C~ • n'· І, ..' t 
\1\ .' \ і' / • .:, ~ ,', 
\. ~ .. '. .... ", , , 
'\ . -..... • #;' ~: :1 
'~,I.~ -~ r.'/I 

• • ,. •• ",! ,-. ",;~ '. .... .~"". ~ 
" '/~: .:.. . .у ' .. '-"':::.:.=;--

ОРЕНДАР 

ПП 3aIЇI(1!1I11 ВlUlе",,,,,,,а ВаСllЛіllllll 
IОРІІ411 1ша адреса: 
вул. MOCKOBCbl(a,61 

М. БроваРIІ 
обл. KIIЇBCI.Ka 

B.B.3UIЇI(1!1I11 

мп 
( IІРllllllllllom nсч:атіJ 

Договір зареЄСТРОDDllО у DIlКOllKOMi Броварської .Ііської радІІ, ~o що у кшоі заПllсів 
деРЖDDIІОЇ реестраціі договорів ореllДIІ ВЧІІІІСІІО ЗОПІІС від ccll » і.! 20Оі року. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛьної ДIЛЯНI(И 

1\1. Бровари 

Ми, що піДПllсалllСЯ нижче: БроваРСLlса місы�l1� рода, в 
особі ВИJСОНУJО'JОГО обов'ИЗКIJ міського ГОЛОВИ - сеJсретаря міської радІ І 

СаПОЖlса Ігоря ВаСIІЛЬОDllча, ЩО діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIІУ УIСРПЇШI "Про 

місцеве самоврядуваlJНЯ в Украіні", розпорядження Броварської місы�оїї 

раДIІ від 24.07.2008 Н!!128 «Про ВIІКОJIаНШI обов'язків місы�огоo головш) З 

однієї СТОРОНН, та ПРllваТlшіі nianpllCMeQL Заііцсво ВаЛСllТJJlIО 

ВаС11ліВ11П з ДРУГОЇ СТОРОНИ, СIСЛалн цеіі Акт про наступне: 

Броварсы�аa J\JiCLI(a рада передала, а ПРIIDОТlшіі. піДПРIJЄJ\JСЦЬ 

Заііцева ВалеllТllllа ВаСllліВllа ПРllііllяла земельну ділянку площеlО 

0,0027га по вул.Гагаріllо,27-29 ДЛЯ обслуговуваllJfЯ кіОСIСУ в складі 

павільііону очіl(УВОIIНЯ в I\I.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 20.11.2008 РОІСУ за N!!928-49-0S, від 30.09.2008 року N!!883-46-05 

та від 16.10.2008 POI(Y N!898-47-0S ІІа умовах оренди на 1 (ОДШІ) рік, 

терміном ДО 20.11.2009 рОI<у. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO '1аСТШІОJО 

договору ореНДI·I. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська .міська рgда 
КIІЇВСькоЇ' області -
IОРIiДliчна адреса : ::~ .. 
"І. Бровари, вУл.І:~ріна, 15 
ВJlКОНУІоttи.й:-;--~;-;і - ,?БОQ,'ЯЗІСI-I 
міського ,'~оЛОВ}і,_-,:,;,.? ~el(p'e\Tap 

/, "r ... .. 
lt • ькоі J(aJ.l:;~" r ;-~, '0:,'" ~:) \: 

r.1 i~ / \. • \ с: с: I1 
i~'-, І,. \ І·'і.I/. 
; ; '''~I\ \.:..:.,... ,-.;:,'!! 
~. 7ї:в. C",Io5/~~.! 

~~"\ц~ .... Q .J, :'; 1- ... / 
• • С' '6' •• ~'- ' о І \'~~-." ... ~,-~ .. -..... 

пРИЙНЯЛА: 

ПРІІВnlllllllU "iд"p"ЄJ1Iel(b • 
3nйl(ева ВllЛеlllmlllа ВnСIlЛIВllа 
10р"'Дl1чна адреса: м.БроваРl1 
вул,Московська,б 1 

І B.B.3aUI(eBa І 



• Договір Н!) 
"ро lІ11есе,,"л ~'"'' dD dOlO 

·d 20 ІІОР), 0plmd" зе.1Іед"ІІ01 dlллllКІІ 
~, ',еРIІІIЛ 2007 РО")' Аі20 

МІСТо БРОВОРІІ KlliBCLKOi області 

03 ГРУДІІВ доі ТШ:В-Іі ООСЬІ\ІОГО ро .. ")' 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: 'БРОВ~РСLК~ міська рада КІІЇВСЬКОЇ області. 10рІІДІІЧllа 
особа 30 заКОIІО~ОDСТВОМ ~KPO!.IIII, IДСllТllфікаціАНllА код за Aallll~1II ЄДРПОУ 
26376375, 'OPIIДIIIII~ OAPcto: КJlJВська обл., М. БроваРІІ, вул. ГагаріІІа, 15. в особі 
ВIIКОIІ)'lОЧО~О обов ~3KI~ MICЬKO~O ГO~OBII - сскретаря радll CnrIO~KI(n (ГОРН 
8ПСІІЛLООІІ 10, якпfl ~I~ ІІа ПІдстаВІ СТ.42 ЗаКОIlУ УкраїlІ1І ((Про місцсвс 
сомоврядуваllllJl в УкраlllШ, з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕІІДАР: ПП Зоfіцсва ВМСlmша ВаСllлівна. ЮрllДIІ'ша anрссо: 
м.Броварп, Dул.МОСI(овська.61 іДСIІТllФікаЦЇnШIА код 2075001786, дмі _ 
"ОРЕНДАР", 3 dpYi'ot' стОРОІ"" YКJJMII цсП Договір про lІаСТУПIІС: 

ДіlОЧП добровілыІо і персбуваlОlll1 ПРІІ здоровому розумі та JlCllin пам'яті, 
розуміlОЧJI :ШО'lеШIЯ своїх діП, попсреДIІЬО ОЗllаПомлеllі з ПрllПllСОМl1 цllвілыІго 
заКОIlОДавство, що pcrymolon YКJJадеШIП ІІІІМІІ ПРОВОЧІІІІ (зокрсмо. з ВllмогаМl1 
щодо IlедіПСJlості ПРОВОЧIIJIУ), відповіДllО до заТВСР.lliКСllОЇ ріШСllІІЯМ БроваРСLКОЇ 
MiCLI(OЇ рОДJI від ((30)) вереСІІЯ 2008 року Н!!883-46-05 IІОРМОТІІ8110Ї грошової 
оціНКJI зеМeJlЬ міста БроваРІ!, та рішення Броварської міськоі РМІІ від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 24.Р4.2008 року Н!!928-49-05 та кеРУIОЧllСЬ пdложеllllЯМl1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору OPCIlAII земельної діЛЯIІКIІ від 14 Ж~ВТІІЯ 
2005 року уклали цеП Договір НІ! 1 (IlCl()'''''; - ДО'''(}(І;Р) про ВІІСССІІІІЯ змш ДО 
Договору ореНДІ! земелыІїї діЛЯНКIІ від 14 ЖОВТІІЯ 2005 року за N!!040533800180 
(надалі - ДОі'о"ір ореllди) про таке: 

1. ВнеСТIІ до Договору ореНДІІ наступні зміШI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІ! В.IІ\Ласт~ В ~lаступніП.редакції:. 
2 З HopMaТlIBHa грошово оцінка земелЬНОI ДlnЯllКlI 3nДIIO AOBIAКII ВІДДІЛУ 

« • • .• . . 21 102008 року Ха 04-3/13-3/1344 земельних реСурСІВ у МІСТІ БроваРIІ ВІД .. -

станОВИТЬ: • ОО 1і ) 
- 17 184 (Сімнадцять 'ЛІCRЧ сто вісімдесят ЧOnірll) грlШНІ КОПІ 10K.) 

1.2.Пункт 3.1 ДОГОВОРУ оренди Вllкласти в наступніП peдaKЦ~Ї: 
. 02404 2009 року. Після заКlнчеllllЯ строку 

«3.1. Цей Договір укладено теРМІНОМ д •• право ПОllовnення Пого на 1І0ВІІА 
дії цього Договору ОРЕНДАР має перева)J(~~іше ніж за 30 KMeIIДapIlllX днів до 
CТP~K. У цьому разі .~PEHДAдP ПОВllне~I~:~~~ВО повіДО~IIIТII ОРЕНДОДАВЦЯ про 
заКІнчення строку Дll ЦЬОГО оговору 

намір продовжити Пого діlО. реваЖllе право ОРЕНДАРЯ ІІС 
ПоложеННJI цьог'9" Договору про пе 

заСТОСОВУIОТЬС~ у разі: .,' е за цілЬОВIІМ ПРllзначеllllJlМ; 
- BllKopllCTaHHI зеМeJlьноf~IЛЯIIКII н. . 

• • ТІІ opellAHOI плаТll, 
- порушення Tep~IIН1B спли елыІїї дїЛJlIIКJI)). 
- допущеНllJI ПОГІршення стану зеftl • ' •• 

aCТII в наступшП peAaкUII. _ 
I.З.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ в;:ь) відсотків від нормаТIІВНОЇ ГРОШОВОІ 

«4.1. Орендна плато станОВІІТЬ 10% (д Ilвень і складає: • • 
оцінки земелы�оїї дїЛЯlіКlf - 17 .. 84,00 ~MHaдЦRТЬ) I1'llвень 40 КОПІЙОК В рlК» 

- 1 718,40 (Одна тисяча ClftlCOT ВІС '. 

'П eдaкцll' кnaCТl1 у наСТУПJII р • 
1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ ВІІ 



J. 
«4.3. opellдl18 плата BIIOCIIТЬCI ріВlІllМI 
(1PllдцJIТIl) кan~llДDpHIIX ДJliв. Ilactynlll~ :~III. щоміСIЧІІО ПРОТІГОМ 30 
(пOJlllТ1'OВОro) МІСЯЦІ без YPaxYUIIIUI пдв CnUIIII~1 кanellдl1pllIIM дlIC~1 звіТІІОГО 
ра:()'ІIОК 0PCIIдOдaDЦI Н!! 33217815700005 а;ОМ пе~ерах~аІll'l 110 РОЗpD.'<)'І'КОВIIП 
ЗКПО 23571923, МФО. 821018, одерз ва'l _ У KIIIBCLh.1n обnacri м. 1(IIСВа. h."Од 
13050500 - ореl.да земл!)). 'у GpoвapCLh."C ВДК, КОД кnаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ореllдll ВШCJJ 
. • • ОСТІ. О IlаСТУПІ.іП редакції' 

«4.5.2. ЗМІШІ РОЗМІРІ О зеМCnЬflОГО пода • 
II0pMaTII0110Ї грошооої 01!iIIKII. підоrrщ~:' ~ стаВОК ~реIlДI!оі nлаТlI, зміШI 
іllдсксаl1іі. OII]lla'II:IIIIX "JUКОІІОЛОВСТВОМ. цш. таРllфlО. ]МІІІІІ коефіЦЇСlІтіо 

у випадКУ відмоо" ОРl:llдаРIf зміllll 
ВIІЗllа'IСНIІХ п.4.5 ДОГОВОРУ, Ореllдодавець ма:llп :РСІІДІІ~ плату 110 умо.пах. 
OJlIIOCТOPOIIJILOMY порядку)). р ВО РОЗlрпаТIІ цсП ДОГОПIР в 

1.6. ПУflКТ 4.5.4 Договору ОРСНДIl B11tcnaCТ11 в Ilасту 'іі '" • ПІІІ редаКЦIІ: 

«4.5.4. у РОЗІ нсвнссеННI ореllДНОЇ плаТlІ У СТРОКІІ . Д 
б . • ВllЗllачеlll ЦІІМ ОГОВОРОІ\І. 

сума]а орговаНОСТl вважається податковш.1 боргом І' СТIfГУ • ЄТЬСIf З IlарахуваllJlЯМ 

nelll, ~o fI~~аховусться. H~ суму податкового боргу (з урахуванням UlтрафllllХ 
CВlIКЦIП за ІХ ІІаЯВНОСТІ) І] ро]рахунку 120 відсотків ріЧJIIIХ облікової стаВК11 
HaцioHвnыІгоo баllка Україн ... діlОЧОЇ на день ВІІІІІІКНСШІЯ такого податкового 
боргу або на деllЬ ~oгo (ііого чаСТІІні) поrawеШIЯ, залежно від того, яка з веЛ11Ч1111 
ТІ1КIIХ ставОК е БIЛЬШОIО, за КО>lОШП календаРНIlП день ПРОС1рочеШIЯ У Пого 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІ І ВllклаСТІI D lІаступніП редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаЮIП D п'ЯТllдеllНIIЛ термін після дсржавної реестрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВIІХ угод, Договорів про внесення 3Mill 
та доповнень до Договору тощо Haдanl відповідну копіlО оргаllУ дсржавної 
податкової служби за місцем знаходження земельної діЛЯIІКШ). 

1.8. ПУНКТ 9 Договору оренди ДОПОВНlml НОВІІ"І підПУНh."ТОм 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятидеНJJиА термін після державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-ЯlСИХ додаткових угод, Договорів про внесеllНЯ змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіlО органу державllоі податкової СЛУІКбl1 за 
місце"l знаходження земельної діЛЯНКІI)). 

1.9. Пункт 11.3 Договору ореНДІ І ДОПОВНІІТІІ НОВ.ІІМ підпунктом 11.3.4. 
наступного змісту: «11.3.4. iHiцiaТlIBOIO однієї і] СТОРІІІ в ОДІІОСТОРОJIIІЬОМУ 
ПОРЯДКУ У випадках, передбачеНІIХ ЗDКОІІОМ та ЦИМ Договором)). 

1.10. Пункт 11.41torOBOPY ореНДІІ ВllклаСТl1 в ~~~ПllіП редакції: . 
• I1 11 землі ]0 IfIЩlаТlIВОIО Орендодавця 8 

«11.4. РОЗIРВВННЯ ДОГQРОРУ оре Д . неВllконання Opellд:lpeM ВІІМОГ 
односторонньому порядку допускається У РОЗІ 
ПУJlІОу 4, підпунктів 6.4 тв 9.4 JlallOГO договору.)) 

2. ЦеА Договір підлягає деРЖВВllіП реєстрації. 
• . ля піДПllсанНI СТОРОІІШ\ІІІ та Лого 

3. ЦеА Договір J1вБJlРВЄ ЧJІІІНОСТІ ПІС . НОСІІІІ О ВІІІІІІ І З 01.10.2008 
державної' реєстрації та звстосоВ єтьСЯ О n пов 
~ . 

оговоРУ на державну реєстрацllО та 
4. Обов'язок щодо поданНЯ цьоro д. поКЛDДmотьсЯ на ОреllдОДавця. 

Вllтрати, пов'язані з йоГО державНОIО petcтpIIЦIЄlO. 



5.lllші УМОВІ І ДОГОВОРУ ореІ'" 
• -11 земелы�о"" • • Не20 3ВnllWaJOn'CR без 31.111І. І lI1JUI11K11 ВІД 20 чеРВllR 2007 POI\"y 3В 

ОРЕІІДОДАОЕЦЬ 

'l'оВ,С"СЬК,С М/СЬК,С ",ІІМ 
КІІТВСЬКОТ ОШМСТ/ 
ІОРІІДІІ'ІІІП о.аресп : 

м. БРОВОРІІ, Byn.rorapilla.15 
D ос бі СППОіККП ІГОРІІ DПСllЛhОDllІI 

~:' " .І,' -. 
1" 

І.В. CallOJ/CKO 

, ., 4'·;· 
~,.~,.; 
І :.. . і " ... , .. , 

мп \\ ;'~.- \ .' ': ': 
., -І. • ___ #.' .• , 

•• І. r' J , .. _: '. ' .. 
•• J І •• 

'~. . . :.' ";. ~;' ",.:---... -......... -

ОРЕIfДАР 

ии Зn';ІflUln Вnле"""""1 ВnСllЛіtllln 
IОРIIДII'І •• О адреса : 
ПУП. Москопсько.б1 
м. БРОПОРІІ 
обл. 1(IIЇВСЬКо 

мп 
( nplI IIHlllncтl ncolml 

В.В.З,,,іlfl!tlа 

Договір заресстровано у BllKOIIKOMi БроваРСloкоі міСlокоі РIll1II. про шо у КIIJаі 'BnllciB 
Aepil\lIBHo1' ресстрацїі договорів оренд" ВЧllltСltо ЗВПIIС від ес fll» І ~ 20О! року. 



... АІСТ 
ПРІ'ІИОМУ-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛьної ДІЛЯНКИ 

1&_"------~2008 року 
м. БроваРIІ 

МИ, ЩО піДПlIСaJШСЯ IШіКче: БроваРСLlса !\Іісы�пn рода, в 
особі ВЮСОIlУIОЧОГО обов' язк .. міського голов .. - секретаря місы�оіi рад .. 

СаПОЖI(а Ігоря ВаСIІЛЬОВllча, що діє ІІа підставі СТ.42 ЗаКОIІУ УкраїНIІ "Про 

місцеве самоврядування 8 УкраїІІі", розпоряджеНJtя Броварсы�оїї місы�оїї 

радІ! від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконаНJJЯ оБОВ'ЯЗlсів міського головш) з 

однієї сторони, та ПРJlваТlIJlЙ піДПРІІсмеЦL Зайцева ВаЛСJIТIШП 

ВПСllліВlfП з другої СТОРОНІІ, СІCnМІІ цей АІСТ про ІІаступне: 

Броварсы�аa міська рада передма, а ПРllВПТlшіі, підПРllЄАIСЦL 

3аііцевп ВалеllТllllа ВаСllлівна ПРИЙllяла земельну діЛЯНI\-У площеlO 

О,ОО57га по вул.Шевчешсп,27 дли оБСЛУГОВУВПШIИ ІсіОСIСУ в склnді 

павільііОIlУ очікування в !\І.БроваРII. ЗемеЛЬІІа ділянка надана рішенням 

сесії від 24.04.2008 POICY за N!715-36-0S, від 30.09.2008 року N!!883-46-0S 

та від 16.10.2008 РОКУ К!!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІШ) рік, 

терміном до 24.04.2009 РОКУ. 

Цей АІСТ складено у трьох примірник8."< і є невід'ємноlO чаСТllflОIО 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броаарська Аlіська р'!.да 
K"iaCbl(oi області 
Юридична адреса: -" 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВЩ(ОНУIOЧИЙ ,~,_'--=_ обов'язки 
М! I(O~O .rОЛ'Ови .l.:, ~el(~~ap 
М1 1(01 ,ДИ,~ • ,- ".0'.1 ,', " \ 

, (',,' І' ,.'- І • 
С, -І .' 

І t.':-(I , ". '. 
;; ;'.' і (, "': 
!І .J.B.Ca/Jo.~/CI(O,( 

----.ц;.I~\,.:;.1)') '--__ .... ~. :' 
\ _І· ,', , 
\. 9 " " .', 

'.... ", :'1 .~~. ' .. -.~~_ .. :; .. 

пр:иfmяЛА: 

ПРllаа""IІІIЇ lIidIlPIIЄl1lel(" 
ЗarїI(єаа Валєт",,,,а ВаСlшіВllа 
ІОрндична адреса: м.БроваРIІ 
вул.Московська,б 1 

/ B.B.3aIЇI(eaa / 



"ро ВIІI!СI!""л ~1Ii" d ~OГODip НеІ 
• ~ 1 о uогОtlОРJI Q ..\ 

Вlu О СI!Р""л 2005 'l!I!ІІUІІ ;,е.1Іen"ІІ0; dілJIIllm 
місто Бр P0!!J'.!t'040533BOOI2-1 

оваРl1 КlІІвськоі області 

02 ГрУДllЯ доі ТlI&:Я'lі OO&:LJ\IOro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська r. • 
особа за законодавством Україн 11, iдe:::'~K~ p~a КllїВСЬКої області, 10РІІДІІЧllа 
26376375, IОРIІДIІЧllа адреса: КІІїВСЬкв обл ФlкаЦIЙlІІlЙ код за ДВІІІІМІІ ЄДРПОУ 
ВllКОlfУIОЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського гОлОвl~' ... · БроваРІІ, вул. ГагаріllВ. IS, в особі 
DD&:ІІЛLООІІ'ІD, ЯКІІЙ діс на підста . - секретаря радll СППОіККВ Ігоря 
самоврядуввнНЯ D Укрвїні)) з ОдlІОГО БВI СТ.42 Закону У"'РВЇІІІ' «Про місцевс 

ОРЕНДАР' ' оку, та 
• ПП НanбаllДЯIІ А маі 'оо 

м.Бровар", вул.КОРОЛСlІка 64-а кп 27 . Р Сф' СеРГШОВIІII, 10РIIДJJ'ШО адреса: 
"ОРЕНДАР", 3 другої cmO;Oll", y~an'III:;:~ IКВ!'1ЇnIШП код 2147515690, дnnі -

ДіIО'111 добровіЛLIІО і персбуваlО'1ІІ ОГОВІР про lІаСТУПIІС: 
розуміlО'l1l 3110іl&:1ІІ11 своіх дій попер ПРІІ ЗДОРОВОМУ розумі то ЯСllііі пам'яті, 
звконодавства, що Р&:ГУЛlОIOТ~ уклад:~IІ~О ОЗllаііомлеllі з ПР"ПJlСОМIІ цllвілыІгоo 
щодо недійсності правочину) ВI'дпов' 11І11 ІІІІМІІ ПРОВО'!ІІІІ (зокрсмо, З ВllмогаМl1 

, ІдlІО до затвеРДiJ(СI оо • Б -
r.fiCLKOЇ ради від «30)) вереСІІЯ 2008 .N! 101 РІШСJIIІЯМ роварсько, 
оцінки земель міста Брова . року !!883-46-05 lІормаТІJПIІОЇ грошової 

. Р", та РІШСІІІІЯ БроваРСI.кої міської рад" від 16 І О 2008 
року Н!898-47-05, ВІД 23.03.2006 ро Ко955-46 . . . . 4 5 2 4 ку - -04 та кеРУЮЧIІСЬ ПОЛОіКеllllЯМl1 
ПУНКТІВ . . , .:.3 та 9 .. 1.з ДОГОВОРУ ореНДІІ земельної ділянк" від 07 квітня 2006 
року Уlcnanll цеll .tt~rOBIP Н!!. І ("ада,,; - Догов;р) про Вllесення зміll до Договору 
opeHД~1 земеЛЬНОI ДІЛЯІІКИ ВІД 07 квітня 2006 року за Н!!040633800 176 (Н nлі-
ДоговІР орєuдll) про ТОI(е: ад 

1. ВнеСТIІ до Договору ореНДJl наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренд" ВllклаСТJl в ІІаступнііі редакції: 

е<2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛJlIІІ(1І згідно довіДКIІ відділу 
земельних ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1700 
станОВIlТЬ: 

- 8 434 (Вісім ТИСЯЧ ЧОТИрllСТ8 ТР"ДЦЯТЬ ЧОТІіРИ) rpllBHi оо копіііок.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДІІ виклаСТIІ в наступній редакції: 
е<3.1. Цей Договір укладено терміном до 23.03.2011 року. Піепя закіllчеllllЯ строку 
діі цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ііого ІІа IIОВllіі 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж ЗІ 30 кanellдapHllx днів до 
закінчення строку діі цього Договору письмово повіДОl\ІІІТ1I ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продовжити ЙОГО дііО. 

Положення цьогО; Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: 
- ВИКОРllстанні земenьноі~JlіЛЯНКII Ilе за ціЛЬОВJlМ ПРJlзначеlllIЯМ; 
- порушення термінів СПЛОТІІ ореНДlfОЇ п~а~l; 
- допущення погірwення стану земельно І ДІЛЯНКІШ. 

1.3.ПУJJl('J' 4.1 Договору ореНДJl DШ(JJаСТІI. в нв~п~іП редакції: - -
«4.1. ОреНДllа плата стаНОВІІТЬ 10% (десять) DШСОТКІВ ВІд 1І0РМВТlІВІІ01 ГРОШОВОІ 

• одає' 
оцінки земельної ділянки - 8 434,00 rpllBellb І см '. 

_ 843.40 (вісімсот СОРОК ТРII) rpJlBHi 40 копіПок в РІК)) 

У наСТУПllій редакції: 1.4.Пункт 4.3 Договору оренди ВІІКЛВСТІІ 



2 «4.3. Орендна пnота ВllОСllТLСя ріВIII'МII • 
(ТPIIAЦllТII) КВn~lшаРIIIIХ дllів. IlactynllllX Ч:lC11aL\111 • ЩОМІСЯЧІІО протягом 30 
(податкового) МІСЯЦЯ без урахУВDШIJI n за OC'IUIIIIIM КIUIСІIJШРІІІІМ AIIC~' звіТІІОГО 
paxYIIOK Орендодавця Х!! 3321781S700: ~дЯ~ОМ псрсра.~ваIIllЯllа розрахУІІКОВllП 
зКПО 23S71923, МФО 821018 ОдС • у КІІЇВСЬІ\;П області м. Кllсва, код 
130S0S00 - ОРСІІДО зсмnі». ' РЖУва'l - GpoBapCLI\'C ВДК, код КnОСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.S.2 Договору ОРСІІДІ 
• • • І ВllклаСТІI в IlаСТУПllііі рсдакції' «(4.5.2. ЗМІІІІІ РОЗМІРІВ зсмcnы�огоo ПО • 

IlормаТllвноі' грошової bl!illKII п'IД даТI\'У ~ СТОВОК ОРСІІДНОЇ плоТІ І, зміШI 
.н • ВllщеlllfЯ 11111 таРllф' • ..... iIlACKCOQII, ВIІЗIІО'IСIII.х ЗОКОllоnавств ,ІВ, ЗМІІІІІ КОС,.JЩІСІІТІВ 

о .... 
У ВІІПDДКУ віДМОВIІ Ореllдаря 3t.lillllTII 

ВІ1311аЧСІІІІХ п.4.5 Договору Орс • ОРСlІдlІУ плату 110 умова:<, 
, IІДодавсць має право' n Д • 

ОДllОСТОрОIШЬОМУ ПОРЯДІСУ». Р031роаТІІ ЦСІ ОГОВІР n 

1.6. Пушст 4.5.4 ДОГОВОРУ ОРСllдl1 ВllклаСТІI 'П .н 
. В lІаСТУПIll pCl1aKQII: 

«4.5.4. У РОЗІ ІІСВНСССІІІІЯ ОРСІІДНОЇ ПЛОТІ І у СТРОКІІ 'Д 
С ма заборгованості воажаСТL " BI1311allCIII 11ІІМ оговором, 
У • ся подаТКОВIІ'" боргом І стяryСТLСЯ 3 lІора:<уваllllЯМ 

ПСІІІ, ~o 11~?аХООУСТLСЯ, ІІ? суму податкового борry (З ypaxynallllJlM штрафllllХ 
call~QIII за ІХ lІаЯВIІОСТI) I~, РОЗР~:<УІІКУ 120 відсотків ріllllJl:< облікової СТОВКІІ 
HaQIOIIOnLHoro баf~ка У~аlllll, ДlIОI,IОЇ 110 дснь ВllІІllКllеllllЯ такого податкового 
борту або на AellL ~oгo (ІІОГО "ОСТІІІІІ) погаШСIІIІЯ, ЗONСЖНО від того, нко з ВCnIIЧIIІІ 
таких ставок С бlЛЬШОIО, за КОЖШIП кonеllдарllllП ДСІІЬ ПРОСТРОІІЇШІІЯ у Лого 
сплаті», 

1.7. ПУІІКТ 6,4 Договору ореllдll ВllклаСТІI в lІаСТУПllій редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаllllЙ о п'ЯТllДСIІІШП терміІІ після держаВIІОЇ рсестрації 
цього Договору та/або БУДI.-ЯIСІІХ додаткових УГОД. Договорів про ВНСССШІЯ зміll 
та доповнень до Договору тощо HaдaТlI відповіДIlУ KonilO opгallY держаВIІОЇ 
податкової служби за місцем Зllаходження зсмcnьної діЛЯIІКI-J». 

1.8. ПУНКТ 9 Договору ореНДІ І ДОПОВНІІТІІ НОВІ ІМ піДПУІІКТОМ 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятидеllНИЙ термін після державної реєстрації ЦЬОГО ДОГОВОРУ тalабо 
будь-яких додаТКОВllХ угод. Договорів про внесеНІІЯ зміll та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну KonilO оргону держаВIІОЇ податкової службll за 
місцем знаходжеllШI земельної дinЯНКlШ. 

1.9. ПУНІСТ 12.3 Договору ореНДІ І ДОПОВІШТlI НОВІІМ підпунктом 12.3.4. 
наСТУПlIОГО змісту: «12.3.4. itJiqiaTllBOIO ОДІІієї із СторіІІ В ОДНОСТОРОІШЬОМУ 
порядку У випадкахі передба'lеШIХ заКОIJОМ та QIIM Договором». 

110 П 12 ідоговору ореНДІІ B11кnaCТ11 в IIIICТYnflin редакції: 
• '. УНІСТ • О ellAIl землі за illiqiaTllBOIO Орендодавця в 

«12.4. РОЗІрвання ДОFRВОРУ Р азі неВlІКОllаllllЯ Ореllдарем ВІІМОГ 
ОдlІОСТОРОННЬОМУ порядку допускається У Р 
Пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. ЦеА Договір підnягас деРЖRВllі" реєстрації. .. 
• після піДПJlсаШIЯ СТОРОllа"ш та lIoro 

3. Цеіі Договір наБJlрає 'IIIIIIIOCТI aBOBiAllOClll1 що BlltlllКnl1 з 01.10.2008 
державної реєстрації та застосовуєтьсЯ ДО пр 

~ . 
Договору на державну peccтpaQllO та 

4 Обов' яЗОК щодо подання цього • о покnадаlОТЬСЯ 110 Ореllдодавця. 
• НОІО реєстраЦIЄI , 

ВИтраТJJ, пов'язані з його держав 



S. IlІші УМОВІІ ДОГОООРУ ОРСIlДII ЗСА _. • 
N,,040S33800 124 ЗOJlllшаlОТЬСR б-3. lenbllOI ДlnІI'К.1 OIJI І О серПI'R 200S року зп 

- .... &111І. 

ОРЕІІДОДАDЕЦІ. 

ІіРОВ,'РС'КА ЛІ/С'К,І P,fД,1 
КIIІвс,коІ ОІША СТІ 
JOРllдll'JШI адрсса : 
"І. БрооаРIf, oyn.raгapilla,1 S 
о особі пп )\СКП І горя 8ПСIIЛЬООII'1 

..' 

~п. , 
\\ .' 

\~.,,,~ .. 

) 

\ 1. В. СIlIІО:JlС«О 

' . . , ... 
:" . \. 

.' 
,,;. СІ 11 . -." . 
. - . . ! :, 

/ 
.' 

ОРЕІІДАР 

ПП 1/1lJI61llll)1ІІ1 "J1."Il;C 
Cepz;lillllll" 
IОР"дllЧllа :шрсса : 
оуп. KopOnCllka,64-а ко.27 
М. БроваРl1 
обn. КІІївська 

-?L:~t..-___ ~,.с.1/1lJI61l"dл" 

мп 
( ПРІІ IIUDIIDm "С'lаті) 

Доroвір зареЄС11'ОВВfIО У BIIKOfIKO.li БроваРСLКОЇ MicLKOi Рll11ll, ПР.О ШО У кшоі :ШПflсів 
державної ресстраціі договорів ореflДl1 B'IJlflelIO :JаПJIС від «()І.. .11, 2001 року • 

.. 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(}І 

"_o~ "_---:~:.;..(J., ____ 2008 року 
м. БроваРIІ 

МJI, ЩО піДПllсanllСЯ 1lllilCче: Броварсы�пп місl.lСП радп, в особі 
ВlfКОНУIОЧОГО обов'язки міського ГОЛОВІІ- секретаря MiCbl(oi paДlI Сапожка 
Ігоря ВаСИЛЬОВllча, що діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ УкраїlІ1' "Про місцсвс 

самоврядування в УJ(раїпі", розпоряджеllНЯ Броварської міСЬІ(ОЇ РОДІ І від 

24.07.2008 N!! 128 «Про ВlJконаНIJЯ 060В 'язків міСЬІ(ОГО ГОЛОВІ!) з однієї 

сторони, та ПРИВПТІIJIЙ підПРllсмець НалбаllДПIІ АР3lаіс СергіЙОВII'1 з 

другої СТОРОНИ. СІСЛaJIlІ цей АІСТ про наступне: 

Броварська міськп рада передала, а ПРІІВПТІІІІ" підПРllСl\lець 

НалбаllДЯl1 Армаіс СергіЙОВIІЧ ПРІІЙНЯВ земельну ділянку площеJО 

0,0029га, для обслуговування кіоску по вул. ДІІІ\ШТРОВП В РОЙОllі 

РОЗl\lіщеШIЯ заліЗlІlІЧIІОГО ВОІСЗОЛУ В м.БроваРJI. Земельна ділянка нодана 

рішенням сесії від 23.03.2006 POICY за N!!955-46-04, від 30.09.2008 POICY 

~883-46-05 ТП від 16.10.2008 РОКУ N!!898-47-05 на умовах оренди на 5 

(п'ять) РOl(ів терміном до 23.03.2011 року. 

Цей Акт складено у трьох примірнИlСВХ і є невіД'ЄМНОІО 'lаСТИНОІО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.; 

Броварська Аl;ська p~дa 
К"Ївської області ."" 
ІОридична адреса: 
м. 9P'9aap~, вул.Гагаріна, І? 
;t!r'іdR110ЧИЙ .~~ОВ'~ЗІ(И ~ICЬKOГO t?, ~c~~p Мlськаl ради 

~II~ '''1'' \&"\ •.. Іі '~I- • J' о. І 
~~\.~\, .~ '.' /:':' .. ~j.B.Cn,,03IcKO/ 
~ С> _ (: •• І 
.~ .J. .. (" 
"', • h і}., .', 

"'\. 7.. " .'.r '.:0-. '.1' ~·t .:: .0;'.. ~~-~. 

ПРИЙНЯЛА: 

Приватний підприємець 
Нал6аllдЛІІ ApJlla;c Cepz;,їotlll", 
ІОРИДllчна адреса: м.БропаРII 
вул. КоролеНlса,64-а кв.27 

/ А.СНал6аllдЛIl / 



Договір 1(01 
"ро tmeeellllR ~"i" 10 ,)а -

ві,) 011;0" 200'2DIJDPJI Dрсщdu зе."t!Л""D1,)іл"",,,, 
• ""І. 6 РОА"У АіОоІО633ВОО /16 

МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

0% rpУДllЯ lIві ТШ:Я&lі BOCL1'tloro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваlJ(:Ьtca міська рада Кllівської області JОРllДllЧШl 
особа за заКОIlОДавством Yкpaill1l, щеlmlФікаЦЇnllllіі КОД за ДОШІМ;І ЄДРПОУ 
26376375, 10PIIAII'lIl~ адреса: Кltївська обл., М. БроваРll, вул. Гагаріна, 15, D особі 
DІІКОІІУЮЧО~О обов ЯЗКІІ. M'CЬKO~ ГO~OBtI - секретаря paAl1 Сппож,,"U lroря 
ВаС:IIЛЬОВІІ 10, ЯКИn ~'~ ІІа ПІдстаВІ СТ.42 ЗаКОIІУ УкраіlШ «Про місцеве 
самоврядування в УкраШI». з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕІІДАР: ПП НanбаllдJIll Apft'Dic: СергіііОВIІЧ, IОр"ЛIIЧIID адрес0: 
ftI.БроваРII, вул.J(оролеllkа,64-а кв.27, іДСШТlfфіkllціііШlіі код 21475) 5690, долі -
"ОРЕНДАР", з др)'Zf!Ї CnJO!'OIllI, YКnOnII цеіі Доroвір про IlаСТУПIIС: 

ДЇІОЧІІ доБРОВІЛЬНО І псрсбуваlОЧl1 при здоровому розумі та JlСllііі пам'яті, 
розуміlОЧИ значення своїх діП, попередньо ОЗllUИОМnСflі з ПРI.ПIIСОМJr цнвіnы�огоo 
законодавства, що pcrynrOIOТL укnадеlШП 111І"'11 праВОЧ1f1l (зокрема, з ВlІмогаМJI 
ЩОДО IiсдіПСllості праВО'IІІНУ), відповідно до заТВСРДЖСllо'j ріUIСШIЯМ Броворськоі 
міської ради від «зо)) BCpeCIIJI 2008 року N!883-46-0S lІормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішеННJI Броварської місько; раДl1 від ) 6. J 0.2008 
року 1'1'9898-47-05, від 23.02.2006 року 1(!!923-44-04 та КСРУlочrrсь ПЬnОЖСIШRМl1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ зсмenЬ.lоі діnЯIІК11 від 07 KBin'JI 2006 
РОКУ умоли цей Договір К! І (1І0дanі - Договір) про внесення зміll ДО Догов~ру 
оренди земельиої ділянки від 07 квітня 2006 року за К2040633800 J 76 (ШІДОJII -

Договір оренои) про таке: 

1. Внести до Договору OpeHl1l1 наступні зміни: 

1.1. ПУНКТ 2.3 Договору оренди викnаCnI в ~аступніn.редакціі:. 
2 3 Нормативна грошова оцінка земельної ДШЯItКII ЗГІДНО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ 

« . . .' . . 112008 Xn 04-3/13-3/1701 земenы1ихx реСУРСІВ у МІСТІ БроваРl1 ВІд 03.. року-

становить: • оо 'ОО 
_ 22 313 (Двадцять дві тисячі триста двадwпь ТPII) ГРI1ВIIІ копшок.)) 

1.1.Пункт 3.1 дОГОВОРУ оренди вшmаСТ1і в наступніn .peдaKцi~: 
. 02302 '011 року. ПІСЛЯ заКtНчеНIІJI строку 

«3.1. Цей Договір укладено теРМІНОМ Д a~It~- п аво поновлеННІ ііоro на IIОВllіі 
діі цього Договору ОРЕНДАР має перев пізні:е ніж за 30 календаРНІ ІХ днів ДО 
строк. у ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР повинен ::МО80 nOBiaOMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчення строку дії цього ДоГОВОРУ ПІІ 

намір продовжити ЙОГО ~iIO. n о переважне право ОРЕНДАРЯ не 
Положення UhOr.8 договору Р 

застосовуються у разі: ". не за ціПЬО811М ПРllзнаЧСШIJlМ; 
- використанні земельноfДIЛЯНКSI .. • 

• • 111 ореНдНОI ПЛaтll, 
- порушення теРМІНІВ сма ьноі діЛЯНКJI)). 
- допущення погіршення стану земCn .оо_. 

аСТІIВllаСТУПНll1 реДI1КЦІІ... оо 
1.3.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ BIIКn 'відсотків від Hopr.raтIIBHOI rpoШОВОI 

вИТЬ 10% {десяты� 
«4.1. Орендна плата стано 3 оо IIВСIIЬ і скпадає: ... . 
оцінки земельної ділянки - 22 З2 І I1J ві) I1JIIBHi ЗО КОПІІІОК D РІЮ) 

_ 2 232,30 (дві тисячі двісті тpllДWITb Д 

Hllll BllкnaCТl1 
1.4.Пункт 4.3 договору оре 

У наступніП редакції: 



2 
«4.3. OpCIlJIlla мата ВllОСll1'ЬСн ріВIIII"11 Ч • 
(1PIIДURТII) КDJJ~lшаРIІІIХ ДІІів, наc:ryп1ll1Х ~Ш • ЩОМICR'1ІІ0 протнгом 30 
(ПОДll1ХОВОro) AlICRWI бe:s ypaxYВВIIIIR ПДВ OCТВIIIII .. КМl:lшаРllІІМ дllСМ зві1110ro 
рахУНОК ОРСIШОд;lВWI Н!! 33217815700005 ~дXOM перерахуваl11lН ІІа розра.~УIІКОВII" 
ЗКПО 23571923, МФО 821 О 18, Оде К У Кllївські" області М. Кllєва, код 
13050500 - ореllда зсмлі)). Р-АС)'DОЧ - Броварськс ВДК, код клаСllфікації 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору opellllll 
BllкnaCТI' в lІаступ .. ·" ... 

«4.5.2. зміllll розмірів 3.с"слы�огоo Пода 11 рсдаКЦIІ: 
IlopMaТlIBIIOЇ грошової ouillKl1 піДВ11 ТІ\-у ~ ставок ОРl:llдllОЇ ПЛОТІІ, зміШI 
ЇlІдсксашї, ВIІЗllаЧСШIХ заКОItОда~CТDО щеllllЯ ЦІІІ, таРllфів, змі.,11 косфіціСllтів 

м. 

У ВІІПОДКУ віДМОВIІ ОРСlІваря змі 
ВllзнаЧСllllХ п.4.5 Договору, OPCllllonaBCUb ::~S;I OPCIIДII~ плату 11:1 умо.ва." 
одноСТОРОIІНЬОМУ ПОРЯДКУ)). право РО31рваТІІ 11С" ДОГОВІР В 

l.б. П~ІІКТ 4.5.4 ДОГОВОРу opellДl1 B11кnaCТ11 D наступ 11 і" редакції: 
«4.5.4. У раЗІ IlеВllеССlІІlЯ ореllДIІОЇ Плати У СТРОКІ . Д 
С ма заборгованості вважаcrься І,. ВIІЗllа'll:lІІ ЦИМ оговором, 
У • подаТКОВIІМ боргом І СТЯГУЄТЬСЯ :І lІара.'уваШIПI\I 
пеНІ, ~o 1t~~аХОВУСТLСЯ.)IІ~ СУІ\ІУ податкового боргу (з урахуваНIІЯМ штрафШIХ 
сан~цш за ІХ llаяВНОСТI I~ розр~хунку 120 вівсотків ріЧІІІІХ облікової СТОВКІІ 
нацlоналыІгоo баl~ка У~раШIІ, ДIIO~OЇ на деllЬ ВІІІІІІКІІСІІІІЯ такого податкового 
борry або на дснь ~IOГO (ІІОГО чаСТIІШ) погашеllllЯ, залеЖIІО від ТОГО, яка з ВСЛІІЧШІ 
таких. ставок с БIЛЬШОIО, за КОЖНIlП калСНДОРНИЙ деllЬ прострочеllllЯ У "ого 
сппатш. 

1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору ореllдИ B11кnaCТ11 в IlаСТУПlIЇЙ редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаНllfi в п'ятиденниП термін після держаВIІОЇ рсєстрації 
цього Договору тalабо БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВIІХ УГОД, Договорів про Вllссення змін 
та доповнень до Договору тощо надаТIІ відповідну копіlО оргаllУ державної 
податкової служби за місцем знаходження земсльної діЛЯIІКШ). 

1.8. Пуикт 9 Договору оренди ДОПОВlllml НОВІІІ\І піДПУIIКТО~1 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденниfi терміи після держаВIІОЇ реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додаТІСОВИХ угод, Договорів про внесення зміll та доповнеllЬ до 
Договору ТОЩО надаТIІ відповідну копіlО органу державної податкової СЛУlІ\б11 за 
місцем знаходження земельної ділянкш). 

1.9. Пункт 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТІІ НОВ.ІІМ піДПУІІКТОМ 12.3.4. 
наступного змісту: «12.3.4. iHiuiaТlIBOIO однієї із СТОРІН В oltHOCТOPOlIIlLOMY 
порядку У випадках, передбачених законом та ЦІІМ ДОГОВОРОI\Ш. 

1.10. Пункт 12.4'іОГ080РУ ореНДІІ викn~сти в ~~~пtlіП редакції: 
. о еНДl1 зеr.ШI за IІІЩIВТlIВОfО Орендодавця D 

«12.4. РОЗІрвання Догр.вору р і неВllконаllllЯ Орендарем ВІІМОГ 
односторонньому поридку допускається У раз 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даноГО договору.)) 

2. Цей Договір підлягає держввнin реєстрації. 
. • cnя пїДПllсання сторонаМIІ та ПОГО 

3. Цей Договір набирає чинНОСТІ РІ овїПНОСllf1 що ВllНllкnllЗ 01.10.2008 
Д • ... стосовvєуьси по прав 
еРЖ8Вllоі реєстраЦll та 30 
lШIL договору ІІа державну peEctpauilO та 

4. Обов'язок щодо поданНИ цього .ЄІО покnадаlОТЬСЯllа Орендодавця. 
010 реєстраЦІ , 

Bltтpani, пов'язані з йоГО державн 



5. Illші УМОВІІ договору opellJll1 земcn _. 
Н!040633800 176 зanllWОIОТЬСІ без 3Mill. 1.1101 ДІЛІІІКІІ від 07 квіТІІІ 2006 року 3В 

ОРЕІІДОДАDЕЦЬ 

'РОВАРС'КА МІС'К,. Р,ІД,' 
КIIІвс,коIОJШАСТI 
ІОРІІДІІ'ІІІО адреса : 

М. Бро apll, Byn.raгapilla,l 5 
в особ )СППО~КІСП Ігоря 8ПСIIЛЬОВII'І 

1. В. CIlIIOJ,r«o 

ОРЕІІДАР 

ПП 1І11J16""і)л" АР.1Іllіс 
Cepzi,ЇOflll" 
IОРIІДII'lllа алрсса : 
вул. Королеllка,64-а кв.27 
м.БроваРIІ 
обл. КlІївська 

__ Р...:.. ____ А.С.1l11J16""і)л" 

мп 
( пр" 1t1lll."астІ ncor.m) 

Договір зареєстроваllО у BIIKOIIKor.li Броварської "lіської paдll, про ШО у .. ·шоі заПllсіD 
деРЖnDНОЇ pCEC'll'auii догоаорів ОРСІІДІІ DЧІІІІСІІО ЗВПIIС від "_tt 200_ року • 

. 
-.:-



.... АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНІСИ 

11_"------2008 року м. Бровар .. 

МИ, ЩО піДПlIСВnllСЯ lІижче: Броварськп мїСІ.І(а рада, в особі 
ВJІКОІJУІОЧОГО обов'язки міського ГОЛОВІІ- секретаря міської Paдll Сапожкu 

Ігоря ВОСJlЛЬОВІІЧО, ЩО діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIJУ Україrш "Про місцеве 

самоврядУВОШIЯ в Україні", розпорядження Броворської міської paдll від 

24.07.2008 Ng128 «Про виконання обов'язків міського головю) з ОДlJієї 

СТОРОJJИ, та ПРllваТlшіі піДПРllЄl\lСЦЬ НплБПllДПIІ Apl\luic СсргіПОВII'1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Бровпрсыпn міська рада передала, о ПРІІВПТІШП піДПРllЄl\lСЦЬ 

НолБОllдПН Армаlс СергіііОВII'1 прийняв земельну ділянrсу площеlO 

0,0062ГП, ДЛЯ обслуговуваJlНЯ кіоску по вул. ЧСРIIЯХОВСЬКОГО в panOll1 

теПЛllЦЬ в м.БроваРIl. ЗемеЛЬJlа ділянка надана рішенням сесії 

від 23.02.2006 POICY за N!!923-44-04, від 30.09.2008 POI(Y N!!883-46-05 та від 

16.10.2008 РОКУ N!!898-47-0S на умовах оренди на 5 (п'ять) років терміном 

до 23.02.2011 РOlСУ. 
Цей Акт Сlсладено у трьох примірниках і є невід'ЄМНОIО чаСТШIОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: .. 
'=-

Броварська А,;ська РI!й,n 
К";'ської· області 
ІОРJiД.lчна адреса : 
М;]!!2!Jари, вул.ГагаріІІа, 1 ~ 

~ЦjfJ(m;ylОЧ~~і обов' ЯЗІОІ ~ICЬKOГO 
.~~ ~eтap міСЬКОI раДИ 
~,,: " t /.~ ~\~~ 

r , 

. / LB. СnllО31СКО / 
---'r-~'FA~ 

'і " 
~: ., ./ ..•. 
~.~ • І • . U._ 
~._.. .; 

пРИЙНЯЛА: 

Приватниn піДПРІІємець 
Нал6llllдЛІІ ApJ1lnic СергіІЇОВIІ", 
ІОРІІДІІчна адреС0: м.Бровари 
ВУJI. KOPOJlehka,64-а КВ.27 

...1'/.-- /А.С.Нnл6nllдЛІІ/ 
~--



Доrовір N.nl 
"ро (l1IecellllR '-"/11 до до" -

в/д J" верес 200~BOPY ОРI!ІІдll Jе.',ел"ІІ0r дlлЛlllm 
• lIЛ ~ ро,,), A'iJ040SJJBOOJ42 

~IICТo БРОDОРІІ KIIЇBCL"OЇ області 
2-1 ЛII&:Топпдаl доі 'ГIIСП'lі OOCLAlOfO 

. 
ОРЕIІДОДАВЕЦЬ: Бр' оварська "І'ІСЬК К _ .. • 

.. • ." а рада ІІІВСЬКОІ ОблаСТІ, IОРIIДII'IШІ особа зо ЗIІКОllодаоством УI(Р?,IІІII, IДСІІТlIФlкаціfіllllП код 30 AallllMl1 ЄДРПОУ 26376375 
IOPIIAII'lIIa ~pcca: 1(IІIОСI.ко обл., м. БроваРІІ, оул. ГвгоріllВо 15, о особі BIIKOIIYlO'IO~ 
обоп'ЯЗ!(11 MICLKOfO ГОЛОВІІ:: Сскретарк PIUIII СОІІОЖІ(П Ігорп D:ІСIIЛI.ООI111ІІ, ЯКІІ'. діс ІІВ 
підстаВІ ст.42 ЗаКОIJУ YI(palllll «Про місцсвс саМОDРЯДУDаllllJl D Yкpaїlli», з OAlloro боку, 
то . 

ОРЕНДАІ': ПП ЛФЩЬКIlП Олсксандр IОріПОВIІ'I, IOPllдll'llll1 адреса: м.БРОDВРIІ, 
пуn.ВОЗЗСДllаI1ШI,15 Iсь.56, іДСllТllФіКl1ltіПШIП код 2543112390, дllJJі -"ОРЕНДАР", :І 
дрJ"0" сторо"", УI(Ла~JII цсП .ДОГОВір про lІаСТУПIІС: 

ДіIО'l11 доБРОВІЛЬНО І псрсбуоаlО'1ІІ nplI ЗДОРОВОМУ розумі та JlСllіІі 11ам'яті, 
розуміlО'l1l ЗIJО'ІСІІШІ своїх дНі, попсреДIІЬО 0311аПОМЛСllі з ПрllПllСllAll1 цllоілы�огоo 
ЗВIСОllодавства, що pcгymOIOTL yкnaдcHlln ІІІІМІІ ПрI1ПО'1ІІ11 (ЗОІ(РСМО. з OIIMOГOMII ЩОДО 
IlсдіАСlІості npaBO'lIIllY), відповідно ДО затвсрдженої ріШСlІІlJlМ Броварської міської Poдll 
від «30» веРССIJЯ 2008 року Н!!883-46-05 IІОРМIlТIIВIIОЇ ГРООІОВОЇ ouillKl1 ЗСМСЛЬ місто 
Бропарн, та рішення Броварської міської рanlJ від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та 
КСРУІОЧІІСЬ положеllllJlJШI ПУllктів 4.5.2, 4.5.3 ТIl 9.1.3 Договору OPCIIAII зсмcnы�оїї 
діЛJlllКl1 від 14 всреСIІЯ 2005 POICY YКnIlJJII цсй Договір Н!! І ("ada'li - ДОі'ооір) про 
BJJCCCIIIIJl зміlJ ДО Договору OPCHAII зсмcnыІїї діЛJlllКl1 від 14 ВСРССIІJl 2005 РОКУ зо 
Ng040533800 142 (JJDдШlі - Догоа;р ope"dll) про ТIlKC: 

1. ВНССТ11 дО Договору OPCIIAII наступні зміllll: 

1.1. ПУJJJСТ 2.3 Договору opellAl1 BHКnOCТII о IlаСТУ~llій pCД~Kцiї:. • 
«2 3 НормаТIJВІІа грошова оцішса земcnыІїї діЛЯllКІI ЗПДІІО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ зс~lenыІІхx 
p~;pcio у місті БрооаРIІ від 27.10.2008 року N!! 04-3113-3/1479 ~IОВIПЬ: 
·37358 (ТРJJДЦЯТL сім Т1IСJl'l тpllCТll п'ятдесят вісім) ГРІІвеllЬ ОО КOnlnOK. 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДІІ BIIКnOCТII в IIBCТYnllin редакції: • 
• ОІСОМ ІІа 3 (Tpll) рОКII, тepMillOM до 20.07.2009 року. ПІСЛЯ 

«3.1. ЦсП ДОГОВІР УI(ладеlIО стр ЕНДАР lає переваЖllС право nOllOllJJellllJl Пого 
звкіll'IСIIIJЯ СТРОКУ діі ЦЬОГО ~OГOBOPY с:; ІIСІI ~IC піЗllіше Ilіж ЗD 30 КllJJеllдoРШL'С Дllіо 
IlallOOlln строк. У цьому РОЗІ ОРЕНДА ПОВІІ ІОВ0 повіДОМllТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про 
до закіll'lеllllJl етрОlСУ Д~Ї ЦЬОГО Договору ПIIСЬ~ • 

IIВAlір ПРОДОВЖІІТІІ Мого діJO.: право ОРЕНДАРЯ Ilе ЗОСТОСОВУІОТLСЯ у 
ПОЛО)lсеНIIЯ ЦЬОГО ДO~BOPY про ПСРСВDжне 

разі: ;:~... іЛLОDllМ ПРІІЗІІО'ІСНІІЯМ; • DllKOPllCTOlllli земелыІїї ДIЛlIІІКIі lІе ЗD ц 
"плаТII' • порушеНІІЯ терміllів СПЛОТІІ OPCIIДIIOI .. діЛ~JlКII» 

• ДопущеllllЯ погірwеllllJl CТOIlY земеЛЬНОI' .м. 
II О Ilacтynllin редакЦII. .. • 

1 3 ПУІІКТ 4.1 дОГОВОРУ ореНДІІ BJlКnOCТ. ів від IlормаТІІВІІОЇ ГРОШОВОІ OQIIIKII 
• • 10% (ДССИТЬ) ВІДСОТК «4.1. ОРСІІДІІО плато СТОІІОВІІТЬ • ас' • 

земCJlЬНої' дinИIIКII- 37 ЗS8 грllВСllЬ І CК1!Dд ) ~IIBCIIЬ 80 копіПок 110 РІК. 
·3 735,80 (ТРІІ ТИСЯ'Іі сімсот ТРIlДЦЯТЬ п ять 'П едо"ції: 

КnOCTII у ІІОСТУПШ Р 
1.4.ПУJlJСТ 4.3 ДоГОВОРУ ореНДІІ ВІІ 



((4.3. OPCllA1la ~лаТD аllОСllТЬCJI piBIIII~1If , • 
• ,anс.UШРIІІIХ Дlllа, lІаctyПlІІ'Х за осташ,. 10С11СаМII ЩОt.llСRЧllО ПРОТЯГОМ 30 (ТРІІДЦЯТІІ) 
без ура.~УDО'IІІЯ пдв шляхом псрс ах ІМ кanСllJШРllІІМ АІІСМ звіПIОro (ПОJIDТКОВОro) місяця 
33217815700005 УДК У lСIІТвськіп ~бл~оа!IІІR ~ РОЗРО.'(УІІКОВІІR pa.~YIIOK ОРСIIДОJIDВШt Н!! 
одерЖУВDЧ - Броварськс вдк КОА кп C:nф.М •• ICoa, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 

, аСIІ ІКОЦІЇ 13050S00 - ОРСIСдО зсмлі)). 
1.5. ПУІІКТ 4.S.2 ДОГОВОРУ ор 

• • • r СІІАІІ DlllalaCnI в IІ0ctyПІ,іП РСАакціі: 
(4.5.2. ЗМІІІІ'. РОЗМІРІВ зсмcnыlгоo ПОАатку та • оо 
rpoWOBoi OUIIIKII, піАDI!ЩСlІІlЯ ціll ф' с:т:'ВОК ОРСIІАllоі плаТІl, ЗМIffII IІ0РМnТІІВІ'Оl 
ЗDКОІІОДDВСТВОМ. ,таР11 ІВ, ЗМІІШ косфіllіЄlІтів іllдсксоції, ВIIЗllа'lеlIIIХ 

у ВIIПОДКУ віДМОВІ! ОРСllдаРJI зміШIТJI О СІ 
ДОГОВОРУ, ОРСllдодавеl1l. має • Р ІАІІУ плату ІІа >:мовах, ВНЗllа'IСIШХ п.4.5 

право РОЗlрваПI цсП ДОГОВІР в ОДІІОСТОРОШІЬОМУ 
порядку)). 

1.6. ПУ.ІІКТ 4.5.4 ДОГОВОРУ ОРСІІАІІ ВнклаСТl1 в наСТУПIІЇn РСАокції: 
(4.5.4. у раЗІ. ІІСВІІСССШІЯ ОРСІІАІІОЇ плаПI у СТРОКІІ, ВIIЗllа'IСllі ЦІІМ ДОГОВОРОМ, сума 
заборГОВDIІОСТI вважасться подаТКОВllМ боргом і стяryСТЬСJI З ШlрохуваllllЯМ ПСllі, ЩО 
IIDраХОDУ~СЯ ІІа СУМУ податк?вого .бор!'У (з урохуваllllЯI\І UJтрафllИХ callKQin За їх 
IIВJlВIIОСТI) ІЗ розраХУIІКУ 120 ВІДСОТКІВ Р'ЧШІХ облікової ставкн Haцiollвnы�oгo баllка 
УI,раїII!I, діlОЧОЇ 110 ДСІІЬ ВIІІIII~"еIllIЯ такого податкового борry або Шl'ДСIlЬ Аого (Пого 
чаСТIІШ) погаШСІІІІJI, звnеЖIІО вІД того, Jlка з веЛIІЧl1tI таКІІХ ставок є біЛЬWОIО, за ко""шR 
кanеllАОРIІИП Aellb ПРОСТРОЧСІІНЯ У noro сплаті ••• 

1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору ОРСНдll ВllклаСТl1 В .. аСТУПllіП рсдакціТ: 
«6.4. Ореllдар зобов'язаllllіі В п'ЯТllдеШlllіі термін після дсржаВIІОЇ pcccтpauiї ЦЬОГО 
дОГОВОРУ та/або БУДЬ-ЯЮIХ додаТКОВIІХ УГОД, Договорів про внесеНІІЯ зміll та АОПОВllеflЬ 
ПО ДОГОВОРУ тощо ІІадат.. відповіДIІУ копіlО орга.IУ АержаВflОЇ податкової службll за 
місцем знаходжеllНЯ земелыІїї діЛJlIIК"'). 

1.8. Пункт 9 Договору ореllДl1 АОПОВНlIТJI ІІОВНМ пі.anyнктом 9.4.7 наступного 
змісту: 

«9.4.7. в п'ятидеННIІЙ терміІІ піспя держав"ої реестрації ЦЬОГО ДОГОВОРУ тоІабо будь
ЯКИХ додаткових угод, Договорів про ВllесеНIІЯ зміll та ДОПОВНСІІЬ f10 Договору ТОЩО 
IlвдаПI відповіДIІУ копіlО оргаllУ Асржавtlої ПОАВТКОВОЇ спужбll за МІсцем ЗШIХО,DЖеIIIIR 
земельної діЛЯIІКJ.I). 

1.9. ПУІІКТ 12.3 Договору ореllАl1 ДОПОВІІІ!ТІІ ІІОВІІІ\І пї.DПУIIКТОI\І 12.3.4. 
ІІВСТУПНОГО змісту: «12.3.4. illiuiaTJIBOIO ОАllієї із СТОРІІІ В O,DIIOCТOPOJIIlbOI\IY порядку У 
DIIПадкох, передБО'lеШIХ заКОIІОМ та QIII\I ДОГОВОРОІ\І»). 

~ НДІІ B11кnaCТ11 в lІаСТУПllі" редакції: 
1.10. ПУJlКТ 12.4 Договору оре • а '1IIiЦl'lInIBOIO OpeII.DOдaBЦR D 

124 Р • Д ру ореllД.1 зеМЛІ з « •• 031РВВНJlЯ OГO~,9 • еВllКОIІВJIНЯ OpellAapeM ВІІМОГ ПУflКТУ 4, 
ОДIІОСТОРОJlНЬОМУ ПОРПДІСУ допускається у РОЗІ 11 
піДПУllктів 6.4 та 9.4 ДОІІОГО Договору. 

2. Цей Договір підлягає держаВJlі" реєстрації. 



4. Обов'язок щодо nOAa1111l w.oГO Договору ІІа дсржаВllУ рсєстраціlО та витраТІІ, 
110в'язаllі з fioro дepiКDBllOIO реєстраціЄIО, ПОІШIЩIUOТLСlllа ОРСІІДОДВВЦЯ. 

5. blwi УМОВІІ ДОГОВОРУ ореllд11 зс",enы�оіi ДЇnЯIIКII від 14 вереСІІІ 2005 року за 
.J{!!Q40S33800142 зanllWВlОТЬСR БС1311IЇII. 

б. ЦсП Доrовір УМІЩСНО у ТРЬОХ ПРllміРIIJIКах, що МВlОТЬ ОДlІакову 10РIІДII'шr 
СllnУ. ОДІІІІ 3 ЯК1IХ 3Ш1ХОД"ТЬСR В ОРСІІДОДDВЦЯ. ДРУПIП - в Ореllдар •• третіl\ - в оргаш, 
ІКlln провів Вого дсржаВ!IУ pcc:cтpauilO - Кllївськіn рсгіошulы1іnn фіnії ДCP)I'BB~IOГ~ 
підПРJlсмства "ЦСIIТрУ дсржаВI,~ОГО зсмenЬ1l0ro квдастру ПРJl ДержаВІІОМУ КОМІтетІ 
україШ1 по зсмсnы�мM ресурсам , 

ОРЕНДОДАІІЕЦЬ ОРЕНДАР 

61'OBAPC61V1 MIC61V1 P~IД~I ПП АФІ,(ь"",; Олекса",)р 10P;';01l"" 
КІІІВС6коl ОБЛАСТІ IOPllalI'llla адреса: 
IОРIIJ1II'Іиа адреса: , вуn, Возз' ЄДllаШIЯ, 15 KB,S6 
~I, БроваРll, Byn,raгapIHa,! 5 М, БроваРl1 
.особі оЖКІІ lrop. В"enJI' •• ПЧ oБJJ.~ 
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-- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

··jL"_--r..:Н_---.:2008 року 
м. БроваРIІ 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\liCLlca рада, в особі 
ВltКОНУIОЧОГО обов'язки міського ГОПОВІІ - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВІ!) з Одllієї 

СТОРОНІ-І, та ПРJlваТllllіі піДПРllСI\ІСЦЬ Афіцы�llіі ОЛСКСПІІДР IОріііОВII'1 з 

другої СТОРОНИ, склали цей Акт про наступне: 

Броварсыаa J\lісыаa рада передал&, а ПРllВПТllllіі піДПР'IЄI\IСЦЬ 

Афіцыclіі ОЛСlссаlІДР ІОріііОВllЧ прийняв земельну ділянку площеlO 

0,0122га, для обслуговування павільйону по Об'ЇЗllііі дорозі в рпііОllі 

МРЕВ в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.07.2006 

року N!!58-06-05, від 30.09.2008 року N!!88З-46-05 та від 16.10.2008 року 

Х!898-47-05 на умовах оренди на З (ТРІІ) роки, терміном до 20.07.2009 

року. 

Цей Акт складено У трьох примірниках і Є невіД'ЄМНОIО чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.; 

Броварська ltlicLKa ~~дa 
ІОридична адреса: -
м. Бровари, вул.Гагаріна,l~ 
ВliКОНУІОЧИЙ обов'язки МіСЬКОГО 
ГОлови - секретар міської ради 

------ / LB. CQllO:JICKO / 

ПРИЙНЯ8: 

Приватний підпрІlємець ._ 
Афіl(Ь'''''; Оле«СОllдр 10Р"IО(l"" 
ІОрІЩІІЧна адреса: м.Бровари 
вул.ВоззЄДН8ННЯ,15 кв.56 _ 



Договір НеІ 
"ро "",:сеllllR ;М';ІІ dD dOlO"OPY opelldll зе."ел.llоl dlmrllllll 

.id 20 '!Ю"'ОlО 2007 P0НJ1!ti0406JJB004JS 
АІІСТО БроваРl1 КJIЇВCькoЇ обпасті 

05 rpYAlln двІ 'Пlеп'.і BOeLl\lOro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОD~РСЬК? міська рада КllїВСЬКОЇ обпасті, IОРllДllЧllа особа за 3DКOIIOADDCТDOM YKpalllll, IДСlmlФіквціПllllП код 3В дa1111M11 ЄДРПОУ 
26376375, ЮРIIДlIЧII~ одрсса: КllїВська Обп., 1\1. БроваРІІ, ВУП. ГвrаріШl, 15, в особі 
ВJIКОJl)'JОЧОГО обов JlЗКJI MICLКOro ГОПОВІІ - секретаРJl POДII Сапожка Ігорп 
DоеllЛLОВllЧП, JlКIIП ~i~ 110 підставі Cf.42 3аКОІlУ Yкpaї1I1I «Про I\lісцсве 
саМОВРJlДУВВJIIIJI D YKpallll), 3 OДlIOro боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Безсм~pnlJfR СергіВ МllкопаПОВII'I, IОРllДllЧllа адрсса: 
м.БРОВВРII, бупьв.НС3ВnСЖIІОCfI,1 7 кв.267 іДСlmlФікаЦЇnШIR код 2308719976, двni _ 
"ОРЕНДАР", 3 др)'го!' старо"", yкnaпll цеП Доroвір про ІІОСТУПІІС: 

ДіlОЧJt добровіпьно і псрсБУВВJОЧ11 npll здоровому розумі та JlСІlіп ПIlAI'JJТi, 
розуміJОЧJf ЗJfаЧСННJI своїх діЯ, noncpCДlILO ОЗJlоRОМЛСllі з ПРIIПlIСIlAШ цllвіпы�оro 
звконодествв, що perynlOlon YКJJOДCIIIIB ІІІІМІІ ПРВВОЧІІІІ (зокрема, з BIIMOIUIII 
щодо IІсдіЙСllості праВОЧИllу), відповіДIІО до затвердженої рішеllllJlМ Броварської 
міської роди від «30» вереСНJI 2008 року N!!883-46-0S IІОРl\lаПIВllОЇ грошової 
оціJlКИ зсмель міста Бровари, та рішеllllJl Броварської міської Paдll від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 20.11.2008 року Н!!928-49-05 та КСРУІОЧІІСЬ ПОЛОЖСIІІIJlМII 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.З ДОГОВОРУ ОРСНдl1 земелы�оїї діЛJlllКlI від 20 ЛI~ro 
2007 року уклалrr цеЯ Договір }і І ("адалі - Договір) про ВllеССlІІlJI змш до 
ДоroВОРу ореllДИ земельної діЛЯНКlI від 20 ЛІОТОГО 2007 року ЗD Н!!040633800435 
(11ВДEUli - Договір OPf!lld,,) про таке: 

1. Внести дО ДОГОВОРУ ореНДІІ наступні змін .. : 

1.1. Пункт 2.З ДоroвоРУ opeНДllBllКnI1CТ1I в !lаcтynніП.редакції:. 
«2 3 НормаПівна грошова оцінка земельної дlЛJlllКlI ЗПДІІО ДОВІДКІІ B~: 
зе~~них ресурсів у місті Бровари від 17.10.2008 року N! 04-3/13-3 

~OBI~~66 (ТРИНОДЦВТЬ ПІCJIЧ вісімсот шістдесат шість) гpllВeнь оо копіПок.)) 
'П ії' 1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в наcтynllJ .редакц •• 

• • 02011.2009 року. ПІСЛЯ закlнчеНllJI строку «З.l. Цей ДоroВIР укладено TepltllHOM Д ~Ie право поновnенНJI Пого 118 ІІОВІІВ 
дії цього Договору ОРЕНДАР має перев пізніше Ilіж за зо кaneндapmrx Дllів до 
строк. У цьому разі .~PEHДAPд ПОВИУН:І::МОВО nOBiдoMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчеННJI строку ДІІ цього OroBOP 

Ilвмір продовжити Вого діlО. n о переважне право ОРЕНДАРЯ ІІС 
ПоnохсенНR ЦЬD[O Доroвору Р 

заcroСОD)'JОТЬСJl у разі": оо' Кіl не за цілЬОВllМ ПРIІЗllачеllllDl; 
- DlfКОРИСТDНні земелЬНОI ДIПJIН оо nлаТlI' 

• • сплати opeIIДНOI • 
- порушеННR Tep~1H1B зеltlenьноі дinяJIКlI)). 
- допущеНІШ попршеПНJl CТDI1Y 'В редакції: 

ocnaCТII В настуІПll оо оо I.З.Пункт 4.1 Договору opellAl1 B~CJТЬ) відсотків від IlорltlВПIВНОI ГРОШОВОІ 
4 1 CТDНOBIIТЬ 10% ед • 8ДІІє' 

« : • Орендна п~а~ _ 1 З 866,00 rpllBellL І c~. 60 копіПок в ріо 
ОЦІІІКИ земельНО1 ДШJIНКИ ста BicBsдeCAТ ШІСТЬ) грllвень 

- 1386,60 (Одна ТlIСJlча три .00 

'П eдaкцll' І BlocnaCТl1 У IlacтynHI Р • 
1.4.ПУНIСТ 4.3 Договору ореНДІ 



«4.3. Opelrднa плата ВНОСIIТЬСЯ' 2 
(ТPIIДЦR11I) КDJIeIrдDPllISX ДІІі.. І' РІВІІІІ.'І' чаC1'lClW11 щоt..іСЯЧlIО npoтaroM 30 
(ПОДlП1CОDОro) t.rіCJЩR без YPaXYВ;U='; за oCnUulit., кanCIIДQpIU't.' Дllet.' звіТ110ro 
рІХYlIОК opcн.цOд.aвЦR Не 33217815700005 1lUUDc0M персрахувШІІUlІІВ РОЗpaxyllКОDl1fi 
ЗКПО 23571923, МФО 821018 О УДК У КІlївськіп облacri М. КІIЄВа, код 
13050500 - ореllДl1земnі». ,~Сржувач - Броварське вдк, K~ JCJJВСllфікації 

1.5. ПУІIКТ 4.S.2 ДоroвоРУ 
• • • ореШДІІ ВIІКnDС'П, В Ilacтynllin редакціі: 

(с4.5.2. 3МIШ, РО'МIРIВ земenы�оro n 
IIОРМ8Т1IВIIОЇ rpOWOBOЇ ouillKI' • одатку та ставок орсндноі пnаТll, з.,іllll 
іl.дексаціі, DII'I,вчеШIХ закОllОIlО'В ПIДDІІЩСШІЯ uill, тарифів, ,міНIІ коефіцієнтів 

• ~ СТВОАІ. 
У ВIIПВДКУ ВlдАlОВ11 OPCIIДI Я • 

ВІІ'ІІВЧСШІХ п.4.5 ДОГОВОРУ О Р 'MIHlml ОРСІІДНУ МВТУ 118 умовах, 
, РСІІДОДВВСЦЬ має право ро • n Д • 

OДlIOCТOPOIIIILOMY ПОРЯдlC)'). 31рВВТlІ цс OroDIP D 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 ДОГОВОРУ ОРСIIДlI ВIIКnDС'П1 В 'п ... 
IIОcтynш рсдаКЦIІ: 

(с4.5.4. У разі IJеВJJссеllНЯ ореНДllоі nпa • 
б. 1'11 У строки, ВІ1311ОЧСІІІ ЦІ'" ДоroВОРОАl, 

CYM~ зв орговаиОСТІ вважаЄТЬСЯ ПОДВТКОВІІМ БОРГОАI і стяryЄТЬСЯ з IlврахУВШШJlA' 
пеJII, ~o Шl.!'DXОВУЄТЬСЯ. II~ СУМУ подвткового борry (3 урахУВШ,НRA' unpафШJХ 
CDП~ІА за ІХ HOBHOCТI) 1~ P03P:rxyнкy 120 відсотків ріЧlІІ1Х облікової c:тaвкrl 
HaцlOHanLHOГO БВllка YкpaIНH, ДIJочоі но день ВI.НI.КlIСШIЯ Toкoro податкового 
боргу або на день ~oro (його ЧВС'Пlні) погашСIIJfЯ, зanСЖlIО від тoro; якв з ВCnIIЧIJII 
такиХ. стаВОК є БIЛЬWОIО, за КОЖНІІіі кanеlrДDрllllfi ДСНЬ прострочення У Поro 
сплат!». 

1.7. Пункт б ДОГОВОРУ ореНДІІ ДОПОВІІИПJ ІІОВІІМ підnушrrОАI 6.4 HВC't)'nlIOro 
змісту: 

«6.4. Орендар зоБОВ'И'811111 В п'тrдеННIІіі термін піenи державноі рсєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКIIХ додаТКОВІIХ угод, Договорів про BI.ecellIIR '''Іін 
та доповнень до Договору тощо IIDдaТJI відповїДlІУ KonilO opraнy державної 
податкової служби за місцем знаходжеННІ земcnьної дiлкнКll». 

1.8. Пункт 9 дОГОВОРУ оренди ДОПОВНJІТИ НОВII8.1 пiдnУНICТ08.1 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний тepr..iH піenи деРЖВВllОЇ реєстрації цього Договору то/або 
будь-JIICИX додаткових угод. Договорів про внесеНIIR 3!lіН та ДO~OBHeнь до 
Договору тощо надати відповіднУ копію органу держВВlrОl подаТКОВОI службll за 
місцем знаходження земельної дinJlНКlI». 

1 9 П 123 Договору ореНДІІ ДОПОВНlm. НОВІІМ niДnYНI('1'OAJ 12.3.4. 
Hacтynн~;o ,:~: ;(12.3.4. іlrіціаТJIВОЮ однієї із Сторін в OДlIOCТOPOHHЬOAIY 
порядку У випадках, пс;редбачених ЗВJ(ОIIОМ та ЦІ". ДOГOBOPO~(). 

• ЛІ О ореНДІІ BllxnaCТII в І.аступніfi рсдакцаї: 
1.10. Пункт 12.4 ~ГOB ру • за ІН· iЦl·BТlIBOIO Орендодавця в 

12 4 Р . Д • вору ореНДІІ зеМЛІ 
(с •• 031рВВННJI ого азі HeBllKOllaнu Ореl.дарС8.. ВІВІОГ 
односторонньому порядку ДОПУСКВЄТЬСІ У Р . 
IJ)'ВXТY 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

•• жавнШ реєстрації. 2. Цей ДОГОВ1Р ПjДJlJlгоє дер 
• • CJUI niдШIC8IIIIJI СТОрОllDШ та його 

3. Цей Договір набирає ЧlIННОСТІ m овіДНОСllН що ВІІНПJCJПІЗ 01.10.2008 
• овуєуьск ДО ПР!1В --

державної реєстраЦ1і та застоС 

lШIL 



3 
4. ОБО~'ао~ щодо ПОдallll. ЦLoro ДоroDОРУ 118 деРЖВDllУ рсєстраціІО 1'0 

Вlпра11I, ПОВ а8Ш 3 lIoro деРЖВВllОIО Pccc:Jpaцiao, ПОКnaдвJOТЬСН 118 oРСIIДОДВВЦЯ. 
5. ІІІШЇ yr.IOBII доroDОРУ opellДll ЗCldC!JILllоі дUurШCJІ від 20 лютоro 2007 року З8 N2D40б3380043S ЗВnllШВJOТLс. без з.rіи. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GРОВ,fРс"к,J ЛlIС"К,J РАДА 
КII!ВС"КОI0SnАСТI 
ІОРlfДlJЧJlа адреса: 
м. Бровари. вул.ГагаріЩl.1 S 
в особ аПОЖКD Ігорп ВаСllJlLОВllЧ 

.... І.В. СQlІО;НСКО 

ОРЕНДАР 

ПП Бпс,,,~р,,,,,",; 
C~pll,; IfIIlКОЛ",;Оtlll'l 
IОР.IДIІЧI18 адреса : 
БУЛLв.НезanСЖlfостї.17 кв.2б7 
М. БроваРIf 
обл. КsIЇBcЬK8 . 

~ c.м.B~_lIii 

мп 
( пр" IIІІІІDиacri ncчtni) 

f IUUI • ша у IСНші ЗlПllсіа Договір зареЄСТРОВDНО у 8111(0IllШ.IІ БРОВDРС"КО~ІІ~ Р • t,t 20Ql року. 
" аш'і договорів ореНДІІ ВЧJJнено ВПІІС в "_ державНОа pc:E:ctp 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: БроваРСLlса I\lіська рада, в особі 
ВlfКОНYlОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПО>Іска 
Ігоря Васильовича, що діс на підставі СТ.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського roловИ» з однієї 

сторони, та ПРllВаТlІІlЙ піДПРllСl\lець Бе3Сl\ІСРТllllіі Сергій МІІІСОЛВЙОВІІЧ 

з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська I\lіська рада передала, а ПРllВDТllllіі підПРllЄl\lець 

БезсмеРТНІІЙ Сергій МllколаііОВllЧ прийняв земельну ділянку площеlО 

0,0027га по бульв.Незалежності,15 ДЛЯ обслуговування кіоску в м.БроваР.I. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 року зв М928-49-

05, від 30.09.2008 року .N!883-46-0S та від 16.10.2008 року N!898-47-0S на 

умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 20.11.2009 року. 

Цей AICr складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОІО чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Аlіська рада 
КІІЇВСЬКО; 06ласті..; 
Юридична адреса:' 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 . 
Вико~чий обов'язки МІСЬКОГО 

.. ?f~' d~и.~ ~кpeтap міської ради 
,: ~ 'і І.) :, Ji '. J " 
':~ ..... , : .. -...... ~., :, ". 
, • ~ .', ,~I t'\ \\ 
~ 0\ І ,.,' \ •• \ 't \ .(,. " " \\ ї: '. , • '. ..::: . 
С)' , ., ' 

:1 \! , ');' illL В "aIl03/CHO І ~...::\ . ,о;,. ."'1 
\ .~~ . 

~
\I;~';'.J; __ '" І· ". о' 

.,,~ .~ .~ C~" ! ;,:' 
~'" ~ • "::;.M,:t> 

прИЙІІЯВ: 

ПРIІ,а"",,"; /I;bllP"Є/f1e1fb 

БЄЗСі"ер""""; Серг;l; 
МlІнолаlїоtlll" 
Юридична адреса: 

м. Бровар.! 
бульв.Незалежності.17 кв.267 

І см.БЄЗCl1lеР,,""I1; І 



ДОГОВїрN!l 
"ро lI11ecellllR ~"lll dD dDlD'OPJ' Dp'!IIdll зє."1!Jl611Dl dїЛЛІІНІІ 

~ld 28lpyd.1R 2007 ро"у .А'і155 
МІСТО БроваРl1 КllїВСЬкої області 

20 ЛlJСТОППДП доі ТJJеП1lі ooeLAIOrO 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВ~РСLК~ .. іСLІШ рада КІІЇВСЬКОЇ області, 10PIIДlI'llla 
особа за закОllодавством Украlllll. IДСlmlФікацiJillllfi КОД за даШI~1ІІ ЄДРПОУ 
26376375. IОРIIДIIЧII~ адреса: 1(IIЇвська обл., м. БроваРII. вул. rorapillo. JS. В особі 
ВIIКОIIYlОЧОГО обов ЯЗКІ~ MICLKoro ГОЛОВІІ - сскрстаРJl радll CllIIOJKICn (горо 
ВпеIIЛl.ООIIІIП, ЯКllfi ~I~ 110 підставі СТ.42 ЗаКОllУ УкраїlІ1' «Про місцсвс 
сомоврядуоаllШI в Украшш, з ОДllОro боку, та 

ОРЕНДАР: !'ІЛ К~лбаСIIIIСЬКllfi 8італіfi ВіКТОРОВII", 10РlfДIІ'lІІа адреса: 
~І.БРОООРІІ, вул.ЛСlflllа.74, IдеJIТllфікаціfiШIЙ КОД 2618108056. далі -"ОРЕНДАР'" з 
друго" стОРОllll. yкnanll цсй Договір про IlаСТУПIIС: 

ДіIО'1ІІ добровілы�оo і переБУВОIОЧl1 при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміJOЧИ ЗllачеНIІЯ СВОЇХ дііі, попсреДIІЬО ознайомлсні 3 ПРllПllСilAll1 цllвілыlгоo 
закОllодавства, що perynJOIOТЬ yкnaдeHllГI ІІІІМІІ праВО'1ІІ11 (зокрема, з ВIIМОГіІАIII 
ЩОДО недііісності праВОЧJШУ), відповіДllО до затверджеJlОЇ рішеllllЯМ БРОВОРСLКОЇ 
міської ради від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 IlopMaТlIBlloi rpoшової 
оціllКJt земель міста БроваРII, та рішення БРОВОРСLІ'ОЇ міської paдll від 16.JO.2008 
РОКУ Н!!898-47-05 та KepYIO~IICЬ по~ожеНIIJI~1ІІ пуштв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1:3 
Договору ореllдJl земеЛLНОЇ ДІЛЯНКИ ВІД .28 грудня 2007 року УКnnПl1 цc~ ~oroBIp 
Н!! 1 (ІІада,,; - До?оо;р) про ВlfесеШIЯ ЗМІН до ДоroвоРУ ореllдll зеМCnЬ1101 ДІЛЯІІКІІ 
від 28 ГРУДНЯ 2007 року за .Н!!55 (надanі - Дozоо;р ОРІmдll) про таке: 

1. ВнеСТJl до Договору ореНДІІ наСТУПllі зміJlИ: 

1.1. ЛУНКТ 2.3 Договору оренди DJiкласт~ В ~аС1}'llІІіfi.редаlщіі:. •• 
(<2.З. Нормативна грошова оцінка земелЬН01 ДШЯlIКlI зnдно ДОВIДКIf DІДДІЛ~ 
земenЬНІIХ ресурсів У місті БроваРIІ Від 27.1 О.2008року Н!! 04-З/~З-3/150J СТ8ІIОВIПЬ. 
-17514 (сімнадцять ТllСЯЧ п'ятсот 'l0ТlIРШ1дlUIТЬ) ГPIIBellI. ОО КОПlПОК. 

1.2. ПУНКТ 3.1 Договору оренди ВІІКЛDСТІІ В I'DС1}'Пніfi редакції: ? 

• С оком на 1 (ОДІІН) рік, тepMillO~1 до 29.11._008 року. «З.l. Цей ДОГОВІР укладено ,мтр ОРЕНДАР ~laE переважне право 
П· . строку ДІІ цього ДоroВОру •• • ІСЛЯ ЗDXlнчения • ОРЕНДАР ПОВllнеl1 не ПІЗlllше ІІІЖ 
поновленНJI ЙОГО на НОВ.ІІА строк. '"! ЦЬОМУ стр раз~ку дії цього Доroвору ПlIСЬМОВО 
за зо кanевдаРНІIХ ДІІІВ до заКlнчеl1НЯ П' 

. • ПРОДОВ)КlIТlI ого ДІЮ. повіДОМlml ОРЕНДОД~ВЦЯ про IlalIllp переваЖllе право ОРЕНДАРЯ Ifе 
ПОJIохсеиНJI цьо'10 дОГОВОРУ про 

застосовYlОТЬСЯ у разі: :t::.. І не за цїnЬOBllM ПРll3llачеННЯАІ; 
- ВIIКОРIIСТ8Ині земелЬНОI ДІЛЯІІКІ .. • 

•• "ТІІ opellДflol nлаТlI, - порywеJlНЯ терftllИІВ СПЛI& "ДІЛ' ЯІІКІІ» 
• cтallY земenЬflОI • - допущення ПОГІршення • _. 

aCТII в l.аС1}'ПНIП реДВКЦIІ. .. .. 
1.3. ЛУIfIСТ 4.1 дОГОВОРУ opellДl(д1 BI~Кn ) відсотків від Ilop~laТlIBHOI ГРОШОВО1 

4 1 О та сТВНОВІІТЬ 10% еСJI'І'!' • (С •• реНДІіВ ма S 14 IlвеllЬ І складає. • • 
ouillKl1 зеt.JеПЬflоі діПЯНКII- 17 rprrua) rpllBIUl40 КОПlііок на рІК. 

• Т п'ятдесят 0_. 
- 1 751,40 (Одна тисяча СІМСО 'П редакції: 

вCТlI У наСТУПНІ 
1.4. ПУНlСТ 4.З ДоГОВОРУ ореllдll BIIКn 



«4.3. ОреНДIІВ пnата BIIOCIIТLCR • 
(ТPllдLUml) КDJJClIДllРШIХ .lUlів 110 рIВIIIІ"'11 ча~1ІІ ЩОАlіСR'IІІО протяго", 30 
(ПOДll11COвоro) міснlUl без vnn":-... С1'уПпllllХ 10 ocralllliAI KMelrдapllllM ДІІСАІ 3BЇТlloro 

~ ...-".-11111 да IWUI 
рах)'llОК ОРСllдОдоВШ Ни 3321781570000 хом перера:С)'ВDIIІІЯ ІІВ РО1рІХУІlКОВllП 
ЗІСПО 23571923, МФО 821018 • S УДК У КlIЇВСЬкіП обпасті "'. КIIСВа, КОД 
13050200 - ОРСllда зсмnі)). ' одержувач - Броварське ВДК, КОД кnаСllфіl\"Dції 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору 
• • • opellДll ВllклаСТІI в наступніП редакції: 

«4.5.2. ЗМІІІІІ РОЗАIlРIВ земenы�ого по м. 
IlормаПIВllОЇ грошової ouillKI • IЦDткy та ставок ОрСllДІlОI пnаТlІ, ЗАІІІІІІ 

І, ПЩВllщеllllЯ uill та ф' • .1.··· 
індексації, ВІІЗІІВЧСШІХ заКОllодавCТDО",. • pll ІВ, ЗАІІІІІІ KOC'I'IЦIElmB 

у ВІШВДКУ відАlОВl1 Ореllда . 
4 5 ря ЗМIIIIIТlI ОРСllдl'У плату ІІа умова:с 

DIІЗllачеЮIХ п.. Договору ОРСІІДО • ' , IЦDBCЦЬ Аlае праDО РОЗlрваТIІ цсп Договір D 
OAIIOCТOPOlJIILOMY порядку». 

1.6. П~нкт 4.5.4 Договору ореНДІІ ВllклаCnI В IlаСТУПllіП редакції: 
«4.5.4. У разІ lІеВIІ~сеНJlJІ opellAИOЇ nлаnl у СТРОКІІ, DllЗllачеllі ЦII~I Договором, 
сум? заборговаНОСТІ ВDажаЄТЬСJl подаТКОВІІ,.. боргом і стягується 3 IlарахУВDIJJJЯАI 
пеш, ~o н~~аХОDУЄТЬСЯ. H~ СУМУ податкового боргу (3 урахУВDJШЯАI штрафНIІХ 
caнKUlii за ІХ наяВНОСТІ) ІЗ розрахунку 120 відсоткіо річНІ ІХ облікової стаВКIІ 
Національного банка У КраїНll, діlОЧО'ї на день ВllfJIIкнеШIЯ такого податкового 
боргу або на день iioro (ііоro чаcnші) погашення, зanежно від того, яка з вenllЧlfI1 
такИХ ставок є біЛЬШОIО, за КОХ,"ІІП кanеlrдaРШIП день ПрОСТРОЧСШIЯ у Пого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНдІІ ВllклаСТllВ наступніR редакції: 
«6.4. Орендар зоБОВ'ЯЗВНllЙ D n'mrдellHlln термііl після Aepil\l1BflOЇ реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаТКОВl1Х угод, Договорів про внесеШIЯ ЗАlі11 
та доповнень до Договору ТОЩО HaдaТlI відповідну копію oprвнy держDВНОЇ 
податкової служби за місцем знаходжеllНЯ земельної дітnIЮІ». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВlllтl ІІОВІІАІ підпУНКТОАI 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятидеННlfіі теР1.lін після державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод, Договорів про Вllесення З~lіН та ДO~OBHeIlЬ до 
Договору тощо нвдаТIІ відповідну копіlО органу дерЖDВIІОI подаТКОВОI слуllCбll за 
АlіСЦСАI зиаходження земельної ділЯНКJI». 

1 9 П 11.3 Договору ореНДІІ AOnOBНlml IIОВII1.I піДПУІІКТОМ 11.3.3. 
•• y~кт. CtJ І 3.3 iHiuiaТlIBOIO OДlliєi із СторіІІ В OAНOCТOPOflllL01.lY 

наступного ЗМІСТУ. . • • д говором» 
ПОРЯДКУ у випадках, передбачених законом та uIIM о • 

-~ 

еНДl1 BIIJCJJDCnI в наСТУПІІіА редакції: 
1.10. Пункт 11.4 Договору ор .ni зв ініціаТlIВОЮ ОреllДОДВВШ в 

11 4 Р . Договору opellДll зеАu. « •• 031рваll1U1 разі неВllКОНDlll1Я OpellдDpeM ВІІАІОГ 
односторонньому порядку допус~СIІ У 
пункту 4, підпУИIСТЇВ 6.4 та 9.4 даного договору. 

• жавніfi реестрації. 
2. Цей Договір п1дЛJlгає дер 



3. ~en Дoro~!p JJобllрає '1111111Ості піCJUI niДnllClUIHR CТOPOIIDMII та noro 
дcp~l1BIIOI ресстраЦl1 та заcrосовymСR до праоооіДИОСlІІ1 uш ОШI.IКJ1.1 3 О І. t 0.2008 

~ 

4. Обоо·R30~ щодо подаllllЯ цього Договору ІІІ держаВllУ ресcrpацію та 
ВllтраТ1I, ПОВ·И31111 3 noro держаОllОIO рссстрацієао, ПОКJ1адаIОТЬСЯ 110 ОРСІІДОДОВЦІ, 

5. hlші УМОВІІ A0f;0BOpy opellДlI зеr.senы�оіi діляllКИ від 28 ГPYAIIR 2007 року 30 
Н,55 3OnllШOJОТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеП Договір yкnaдello У ТРЬОХ ПРllміРIШКIL"<, що маютЬ OAllaKOBY 
10РІІДІІЧІІУ СІШУ, ОДІІІІ З ЯКИХ ЗІІDXОДІSТЬСК В OpellnOBaBUSl, BPYnln - в OpellдOp~t 
трстШ - в орга1lі, ЯКІІО провів Оого державllУ реєстраціlО - КJIЇBCLKin регіОllВnЬШn 
філії ДСР>I,аВIIОГО піДПРllDlства "ЦСІІТРУ держаОllОГО земcJJы�оro кадастрУ ПРІІ 
дсржаВllОМУ Ісомітеті УкраїІШ по земenЬJlJIМ ресурсам". 

ОРЄІІДОДАВЄЦЬ 

Ііров,аРСЬК,1 МІСЬКА РАД,' 
к//ІвСЬКОТ ОІШАСТІ 
lОРIІДІІЧllа адреса: 
м р'оваРІІ, вул.Гагаріна,lS 
в о і Сп жкп Iropn BaCllJlLOOlltl 

"';':::.~~"''''~'~\~?'-"'Т-- I.B.CIIIIO:JICKO 
і'.' ',і' •.• , ."".:... " 
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. • 
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ОРЄIlДАР 

ПП Кол6I1СІІІІСЬ""Й В.В. 
ІОРІJJUІЧІІІ адреса : 
оул,Леніна,74 
м. БроваРl1 

ол6I1СІІІІС"""Й 



-- АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

"_"-------2008 року м. БроваРJl 

Ми, що підписалися Нижче: вроварсы�аa місы�пn радо, в особі 
ВJiКОНУIОЧОГО обов'язки міського ГОЛОВlі - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону Україн .. "Про місцеве 

самоврядування в УI(раїні", розпорядження Броварської міської рОД11 від 

24.07.2008 Н!!128 «Про ВИI(онаЮIЯ обов'язків міського головш> з однісї 

сторони, та ПРlІваТlшіі піДПРllЄIШЩL l(олбаСIIІІСLКIIЇf Вітолііі 

BilcтopOBII'I з другої СТОРОНИ, скnanи цей Акт про наступне:, 

Броварсы�аa міСLlса рада передanа, а ПРllваТIШЇf підПРllСМСЦЬ 

](олбасIІІІсы�llіі Віталііі ВіКТОРОВІІ'. прийняв земельну ділянку площеlО 

0,0027Sra, для обслуговування кіоску по вул. rarapilla,14 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.11.2007 року за N!!S40-29-0S 

на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном до 29.11.2008 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є HeBiA'tMHOIO чаСТJIНОfО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська місы�аa рада 

K.IЇBCLlcoi області 
ІОридична адреса: .; 
м. Бровари, вул.Гагарї.'lа, 1 ~ о 
В.ІКОНУІОЧИЙ обов'JlЗКИ М1СЬКОГ 
ГОЛ9ви'7:-ёёісретар місы�оіi ради 

I~,~,I "":,, ", . .'.:, ~. ",' " 
fi"r' ~, " ,- -, 1 • , \ 
! ' .... ' І ., \ 

І " '., і." і\ ~,:;.l ~ , : ~ ~:B. CnIl03IC/(O / 

\\ .• " І'" \, -. ' . 
,\ О / -.,.' -\.. . ,. '. ·'Мn..... '-. " '\ ~ , " 

,~ -.. • а:" . -. -"І :. .,., • . ~""" '. . . . 
.. =-..... :.-::;: .... ,. 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний піДПР'Іємець 
кол6асІІ"сы(І';; В.В. 
ІОРfJД.Ічна адреса: 

м.Бровари, вул. ЛенінІ, 74 

В.В.Кол6аС'ІІІСЬК"'; / 



Договір Х!!! 
"ро Dllecell"R з.1І/ІІ r>O dOlO.OPJ' ope"d" :Jс!.1Іenыlrr dілЛIІ"" 

о/,) 22."СР.'1R 2005 pO«jl.lti040SJJB00061 
МІСТО БроваРl1 КIIЇВСIaКОЇ обпасті 

27 ЛlIСТОIIПДD доі ТIIСП'lі nOCL~IOfO POI~ 

ОРЕНДОДАВЕЦь: БРОВ~РСlaка міська рада КІІЇВСЬКОЇ обпасті, IOPlllIlI'IIIO 
особа за ЗОКОllодавC1'DОМ УкраlШI, іnСlmlФікаціПНllП код за даШIМl1 ЄДРПОУ 
26376375, IОРIIДIIЧII~ адресв: КllїВська обn., 1\1. БроваРII, вуn. rarapilla, 15, в особі 
ВІІКОНУІОЧОГО обов ЯЗКІ~ MICLKoro ronoBl1 - сскрстаря РОДІІ Сппо;rrкп (ГОРІІ 
DПСІІЛЬООІІ'ІП, ЯКIIП ~I~ 110 підставі ст.42 3aKOIIY Украї·1ІІ1 «Про місцеве 
саAlОВРЯДУВDJIІІЯ в УКРаІНІ)), з ОДІІОГО боку. то 

ОРЕНДАР: ПП Носок Нвтonія АllатоnіїВIІа. 10Pllдll'1110 адрссо: м.БроваРII, 
вуn.l(ороnеllка,б8 кв.20 ідеllтиФікоціПШIП коп 1984853 106, дonі -"ОРЕНДАР", з 
друго;· сmОрйlШ, укnави цеП Договір ПРО IlaC1)'nIIC: 

ДіlOЧИ добровіnьно і пере6УDDlОЧII ПР" зnоровому РОЗУАlі та ясніП пам'яті, 
розуміlOЧИ ЗllачеllНЯ своіх дііі, попереДIІЬО ОЗllаПО~lnеllі з ПРIIПИСDAIII UllDinIalloro 
законодавства, що peГYnSOIOTIa укпадеlШП ІІІІМІІ праВОЧ1ІІ1 (зокрема, з ВllМОгаАll1 

щодо HeдїnCHOCTi праВО'IІІНУ), віnПОВШIІО до затвердженої рішеllllЯl\1 Броварської 
I\lіської радll від «30)) вересня 2008 року Н!883-46-05 IIOPMOТlIBIIOЇ грошово·ї 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської I\lіської рад .. від 16.10.2008 
року Hn898-47-05, від 27.03.2008 року Н!!685-35-05 та кеРУIОЧIІСЬ ПОnОіКеШIЯl\1ІІ 
пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ ореНДІІ земcnьної діnЯllКl1 від 22 чеРВllЯ 2005 
року YКna1J11 цеЯ Договір Н!! 1 ("ада.'!і - Договір) про внесеlШЯ зміll до Доroв~РУ 
ореlJДI! земельної ДЇJUlИКИ від 22 червии 2005 року за Н!!0405338000б7 (ШUIOnI -
Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНnl! 110ступні зміШI: 
1.1. Пункт 2.3 дОГОВОРУ ореНДІІ B11кnoCТ11 В hoc:-rynніП.рenaкuіЇ:. •• 

2 З НормаПlвна грошова оцінка земcnьної дinЯllКlI зпдно ДОВШКlI B1дl1lnY 
ес • • • М.ІСТ1. Бровари від 23 10.2008 року Н!! 04-3113-3/1418 
зеl\lеnьних реСУРСІВ У • 

CТDНОВИТЬ: ) Ь ОО копіПок.» _ 10714 (ДeCRТЬ ТlIСЯЧ сімсот ЧOnIРНaдцJIТЬ rpllвeH 
·0 її-1.2.Пункт 3.1 Договору ореИJ1lIВIІКnВCТlI в Ilacтynн~ редакц • 

а 1 (ОДІІН) рік теРl\llНОl\1 ДО 27.03.2009 року. 
ес3.1. Цей Договір укладено :ТРОКОI\I н ОРЕНДАР МОЄ переважне право 
Після закінчення строку ДІІ цього доroвоР~ ОРЕНДАР ПОВllllен не піЗllіше Ilіж 
поновnення Яого на нqвий СТРОК. ~ ЦЬОI\IУ раз ку діі ЦЬОro ДОГОВОру ПIIСЬAlОВО 

)rнiB ДО ЗaКJнчеJIJIJI стро • 
зв 30 IcвneHAapHtIX .р ПРОДОВЖIIТlI ПОГО ДІІО. 
повіДОМJJТИ ОРЕНДОд1J3ЦЯ про НВІ\ІІпро переважне право ОРЕНДАРЯ lІе 

ПоnохсеННJI ULoro Договору 

застосовУІОТЬСЯ у разі: ••• І не зв цільОВIII\( ПРІDllачеННJlAI; 
- DИКОРИСТВllні земenы�оI� AUIJIHКI оо МВТlI. 
- порушеllНJI тер~ініП СnЛОТlJ O~=~IIOї ~HКlI)). 
- допущеНllЯ ПОГІршення стану .м .. ""lпІіі. 

aCТII в Hacтy1t111ll р- . оо 
l.3'nункт 4.2 ДоговорУ ореНДІІ ВІІІСІІ 'відсотків від IIOpltlaТlIBHoi ГРОШОВОІ 

ОВІІТЬ 10% {дecJJ1"Ь/ 
«4.2. Орендна плата cтnн 714 Ішень і СІСІІIIJ1IIЄ: • 
оціню І земельної діляНКИ - 1 О. ~ одна) rpllBHJI 40 КОПІЙОК» 

_ 1 071,40 (одна ТИCJIЧВ Сlмде 



1.4.П)'lIКТ 4.4 ДОГОВОРІУ о 
«4 4 ОРСllдllа пnа.... в pelUIII BlIкnaCnI !f IIОСТУПllіП редакції: • • .... IІ0СllТЬСЯ р' 
(ТРJlДWI'ПI) кanellДapllllX дJliв, ІІа ІІІІІІАІІІ часткаМl1 ЩОАlіСЯЧIІО ПРОТЯГОМ 30 
(податкового) міСJlWI без урnxyaar:::ПШIХ за OCТIUllliAI КDIJСlfДОР'IІІАI ДJleal :lBiТJIOro 
рахУНОК ОреllДОдllDWI Не 332178157: IWUlXOAl переРВХІУВШ111JI 110 розра.'\С)'ІIКОDIІП 
ЗКПО 23571923. МФО 821018 • УДК !f КllїВСЬкіП обпасті М. КJlСВо. КОД 
13050500 - ОРСlfда :lСАріі)). ' ОдСРЖ}'вач - Броварське ВДК. код кnаСllфікаціі 

1.5. П!fllm- 4.6.2 ДОГОDОРV 
• • • J ОРСIIДlI B11кnaCТ11 в IIОСТ)'ПllіП рсдакції: 

«4.6.2. 3МІІІІІ РОЗМІРІВ зсмcnы�огоo Пода _ 
ІІОРМОТИВІІОЇ грошової оціllКI. ТКІУ та ставок OPCIlJIIIOI ПnОТII, зміШI 

І, ПIДОllщеШ.JI ціll т р І· . ф... 
іllдексоції. В1І3110'lеШIХ заКОllодавством. • о fI( 110. ЗМІІІІІ КОС ІЦІСІІТІВ 

У ВllПадlС!f відАlОВl1 OpCIIдnpJl зміШI 
ВІІЗІІО'ІСІШХ п.4.6 Догово О ТlI OPClfДll~ пnа1)' ІІа ІУмова.,<. 

РІУ, РСIІДОДавсць має прапо рОЗlрваТl1 цеП Договір в 
ОДІІОСТОРОJIIІЬОМІУ nOpJlJlKY)). 

1.6. П~IІm- 4.б.4 ДоговоРУ ОРСІІДІ' OI.кnaCТII в .laC1)'nllin pcдoh."Uiї: 
«4.6.4. У разІ lJeOIl~ceHHJI opellJlIlOЇ пnаТlI У СТРОКІІ, ВIIЗ'IО'lеllі ЦI.аl ДOГOOOPO~I, 
C)'l\I? зоБОРГОВОНОСТI воожасться подаТКОВІ ІМ боргом і стягуєrЬСJl :І ІІОРОХІУОО'ІІ'ЯМ 
пеш, ~o H~~OXOOYCТЬCJl. II~ СУМУ податкооого боргу (з ypOXYOOllIIJlM wтрафШIХ 
СВН~Ц1Й за ІХ наяВНОСТІ) 1~ РОЗР~ХУІІКУ 120 відсотків ріЧIШХ обnікової СТОВКІІ 
НаЦІОНального баJlка YKpaIНlI, ДIlОЧОЇ 110 де ІІІ. ВllНИКllеНllJI такого поДоткового 
боргу або на день Лого (Лого чаСТllflі) погашеllНJI, залежно від того. яко з BCnII'111II 
тaКl.x. СТОВО'( Є біnьшо.о, за КОЖНllfi кanСllдарш.li JIel.L ПРОСТРО'lеIШЯ !f lioro 
спnатш. 

1.7. П!fнm- б.4 ДОГОООРІУ оренди вшcnаСТl1 ВllаступніЛ редакції: 

«б.4. Орендар зобов'язаНlIЙ в п'mщеllНИЙ терміІІ після дер-lКавної реєстрації 
ЦЬОГО ДОГОВОРУ тв/або БУДЬ-ЯКlІХ додаткОВllХ УГОД, Договорів про ВllесеШIЯ 3А.і,1 
та доповнень дО ДОГОВОРУ ТОЩО надати відповiдrlУ копіlО орrину деРЖОВI'ОЇ 
подаТfСОВОЇ службll за місцем знаходжеНIІЯ земcnьної дinJlНКlШ. 

1.8. ПУНКТ 9 дОГОВОРУ ореНДІІ ДОПОВІІИПІ НОВІІАІ підпунктом 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього ДОГОВОРУ твlабо 
будь-яких ДOДOТfCOBIIX yroд. Договорів про внесення З!lін та JIO~OBlleIIL до 
Договору ТОЩО надати відповідну копіJО органу державно І податково І служб" зо 
місцеr.1 знаходження земелыlїi діnЯIIКII)). 

1 9 П Ї~ Договору opellДll ДОПОВНlml НОВІІАІ пїДПYlIКТОМ 12.3.4. 
•• ~кт..' 12 3 4 іllіціаТІІВОIО однієї із Сторін в ОДIIОСТОРОНIIЬОАIУ 

наступного ЗМІСТУ. « "б • ОНО&І та ЦIIAl ДоговорОАI»). 
ПОРЯДКУ у випадках. перед ачеllJlХ зак .. 

еНДlI вшcnаСТl1 в наступній редакції: 
1.10. Пункт 12.4 Договору ор і зо iHiuil1Т1IBOIO Орендодавця в 

«12.4. Розірвання Договору ореНДІІ зеМ;озі HeBllKOllOlfНJI ОрендареАІ ВIІAlОГ 
ОДНОСТОРОНIІЬОАоIУ порядку допускаЄТЬСЯ У 
пункту 4, підПУНКТів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір піДЛJIгає державніfi реєстрації. 
• • CJUI пїдmlСОННЯ СТОРОНІІАІІІ то Вого 

3. Цей Договір набllрає ЧІlнноСТI ОІ ові НОСІІН о вІ НІІ II З 1.10.2008 
... CТQCOB ється опав 

держввної реєстраЦl1 та за 

IШ!SL 



4. Обо~'JlЗО~ ЩОДО ПОдallll1 ULOro ДoroBOPY 1111 держаОIlУ ресстраціlО та 
ВllтрО'ПІ, поВ ааш :І Roro деРЖI1ВllОIО ресСІраціао. покnaдmОТЬСІ 1111 ОРСІІДОДВВЦІ. 

5. llІші УМОВІІ Aorooopy OPCIIДlI зсмenы�оіi AinllllCll оід 22 чеРВІІІ 2005 POI\")' 3D 
N..n040S33800067 ЗOnIlWDlОТЬСR без зміll. 

6. ЦеП Догооі~ yкnaдcllo У ТРЬОХ ПРlІміРlІ1lка .. с, ЩО МВІОТЬ Одllакооу 
IOPIIДlI'lltY СllПУ. ОДlШ':І JlКIIХ ЗІІDXОДІIТLСІ В ОРСIIДОдаоuи. ApyrllA - о OPCIIДBP~, 
трстіА - о ОРГВlіі, ЯКІІR провів Roro держаВIlУ реєстрацію - КlІївськіП регіОllonьшА 
фіпії ДержаОIlОГО підприємства "ЦСІІТРУ державного земелыІro кадастру Прll 
ДержаВІІОМУ комітеті УКРОЇШІ по земenы�мM ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ьрОВЛРСЬКА M'CIJtvt Р,ад,а 
КIІІвськоlОSЛАСТI 
10рllДJІЧIJа адреса: 

м. БаРІІ. оул.Гагаріна, 1 S 
в ос 61 Спп ЖІСП Ігоря 8ПСIIЛLОВIIІ. 

I.B.CaIlO~lt«o 

ОРЕІІДЛ" 

ПП Носо« На",алія А"а",олlr""а 
IОРllДНЧlJа адреса :. 
вуп. Королеllка.68 кв.20 
М. БроваР11 
обл. Київська 

МП 
« npll "аІIIDCfI ncч;ni) 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНI(И 

м. Бровари 

Ми, що підписалися mlЖЧе: Броварська міська рада, в особі 
ВJfКОНУIОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської радll Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", РОЗПОрядження Броварської' міської рад .. від 

24.07.2008 Н!!128 «Про Виконання обов'язків міського ГОnОВI!) 3 ОДllісї 

сторони, та ПРllваТIIII" підпрll[I\ІСЦЬ Носок Наталія АllотолііВIІО З 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міСЬІса рода передала, а ПР'lваТllllіі піДПРllЄl\lСЦЬ 

Носок Наталія АllатолііВllа прийняnа земельну ділянку площеJО 0,0019га, 

ДJIЯ обслуговування кіоску по вул. Королеlllса враііаІІі розміЩСlll1Я 

буд. N!!51 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенНJlМ сесії 

від 27.03.2008 року за N2685-35-05, від 30.09.2008 року N!883-46-05 та від 

16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах оренди на t (ОДІІІІ) рік, терміном 

до 27.03.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТJlНОІО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
ПРИЙНЯЛА: 

ПРJ.ватниЙ піДПРJ.ємець 
Носок Наталія АllnтОЛШlllnj 
ІОридична адреса: м.БроваР.J 
вул. Короленка,б8 кв.20 

--..-.i;!/J.~~l_'-_--I н.А.Носок І 



Договір ХІІІ 
"ро ,"есеllllЛ ~"i" до д -

ОІО'ОРI opelldll Jе.1Іел"ІІ0r d1ллll«ІІ 
~/д 22 сер",1Л 2007 po"J1 ItSJS 

МІСТО БроваР11 Кllївськоі області 

04 ГРУДІІП доі 11IСП'lі OOCL~loro ро",,), 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська MiCLl\l1 рада КlIЇОСЬКОЇ області 10РllдllЧllа 
особа за заКОllодаостоом УКРОЇШІ, іДСlmlФікаціПllJlП код за lIOIIIIM:1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РIIДIIЧII~ адреС0: Кllїоська обл., М. БРОВОРІІ, вул. rarapillD, 15, о особі 
BIIKOIIYlO'lO-:О обов ЯЗКІ~ MICЬKO~O ГO~OBII - секретаря радll Сапоя.кп Ігорп 
DПСIIЛЬООIIIП, ЯКIlП ~I~ 110 ПІдстаВІ СТ.42 30KOIIY Yкpaї1I1I «Про місцсвс 
самоврJIДуоаllllЯ в Укрошш, з OlIllOfO боку, то 

ОРЕНДАР: ПП БобllЦl,КIIП ВanсріП 100110011'1, 10PlllIll'IIIO адреС0: I\I.БРОВОРII, 
оул.Кірово,36-а кв.58, іДСllТlfФікоціПllllП код 1992814S14, далі -"ОРЕНДАР", з 
dpJ'zof сторо,,,,, уклалll цсп Договір про IІОСТУПllе: 

ДіIО'l1l добровілы�оo і псрсБУОDlОЧ11 Прll здорооому РОЗУl\lі та ЯСllіП ПOl\I'яті, 
розуміlОЧJf ЗllочеШIЯ сооіх діП, попеРСДIІЬО ОЗlllіПОМЛСllі з ПРIIПIIСOl\Ш цllоілы�оro 
законодовстоо, що реГУЛІОIОТL укпадеШIП ІІІІМІІ правОЧІІІІ (зокремD, з OIII\IOГOl\III 
щодо ItедіЛСlfості правОЧIШУ), відповіДIІО дО ЗОТВСРДЖСІІОЇ ріШСlllIJlМ Броворської 
міської радп від «30» вересня 2008 року N!883-46-0S IlopMOТJIBllOЇ грошооої 
оціllКJI земель міста Бровори, то ріWСllІІЯ Броворської міської радll оід 16.10.2008 
рОIСУ Н!!898-47-05, від 25.07.2008 POICY N!807-40-0S та кеРУIОЧllСЬ ПОЛО)КСIІІIJlМII 
ПУШСТЇВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ ОрСIІДl1 зсмcnы�оїї дinЯllКlI від 09 бсрезllЯ 
2006 року уклалп цеП Догооір Н! І ("ада,,; - ДОlОВЇр) про ВllесеНllЯ ЗМІІІ ДО 
Договору ОРСІІДІІ зсмелыІїї діЛЯllКl1 від 09 бсрезШI 2006 року зо N!04063380008S 
(надалі - Договір оре1lдll) про токс: 

1. Внестп дО ДОГОВОРУ ОрСНДIl наступні зміНII: 
1.1. Пункт 2.З Договору ОРСIІдІI ВШCnВCnI В наступніП.редакції:. 

ее2.3. Нормативна грошова оцінкв зсмс:пЬНОї дinяllКlI ЗГJДIІО ДОВІДКІІ ВІДДІЛу 
земenЬНID( ресурсів у місті БроваРl1 ВІД 11.09.2008 року Н! 04-3/13-3/1168 

CI'IlНОВIПЬ: • • ) оо ш'Пок )) _ 11 508 (Одинадцять ТIlСЯЧ П'JlТCОТ ВІСІМ гривснь ко І • 

<<2.3. HopMaТJIBHa грошова 
земenьПllХ ресурсів у місті БроваРl1 

оцінка зсмcnы�оїї ДЇnЯIIКlI згідно lIOBЇДКl1 відділу 
від 28.10.2008 року N..o04-З/ІЗ-3/1519 

СТВІІОВИТЬ: . • 11""""'''". ТPII) rpllBlli оо копіПок.)) - 31 223 (ТрІJДЦJlТL одна ТJlсяча ДВІСТІ _ •• -

О еНДl1 BllКJJaCТII в JlоctyПніR редакції: 
1.2.ПУltкт З.l.Доroвору р. 2S 072009 року, Після закінчеllНJJ строку 

ееЗ.l. Цей Договір yкn;yteHo тepltllllOl\l ДOeB~I~ право ПОIIОВnСННЯ Пого 110 IIОВIIП 
дії цього Договору ОРЕНДАР l\Iає пср • н'lше Ilіж за зо капеllдDРlІІ1Х днів до 

• OpuMДAP nOBIlllCl1 Ilе пl3 О, П А ВЦЯ 
строк. У цьому разІ g Д у пllсы\lвоo повїДОl\lllТlI ОРЕНД W" про 
закіltчеllНJI строку діі цього ОГОВОР 
HOl\lip ПРОдОВЖlIТJI Аого діlО. о псрсважне право ОРЕНДАРЯ Ilе 

ПОJlО)lсения цього Договору пр 
застосов'"оться у разі: а ц'UlЬОВII1\I ПРIJ3J1аЧСIПIЯМ; 

~. оо іляНКlI не з 
- використанні земелЬНОI Д оо плаТll' , • :ТІІ ОРСНДНОІ , 
- порушення Tep~IIHIB спnи ЗСI\ICnЬНОЇ дїnяIIКlI)). 
допущення попршеннЯ стану ніП редакції: 

І BllКJJaCТII в Jlаступ 
1.3.Пункт 4.1 ДоговорУ ореНДІ 



«4.1. ОРСІІДІІВ мат0 ІІа псріод 2 
CnUIOBIIТЬ 10% (дссять) відсОТКів • 3 15.07.2008 POI\")' по 30.09.2008 рік 
ДЇnЯIII\'1 - 11 508,00 rpllBCllL і cкnцдa B~ IIОР)11ІТІ18110Ї ГРОШОВОЇ оціllКIІ ЗСI\ІCnLIIОЇ 

- 213,81 (двісті 1'p11111UUUm.) rpl~~CIIL 81 • 
КОПІRКІЬ) 

«4.1. OpClrдrra плато ПОЧllllаlОЧlI з 01 
відсотків від IlopMaТlIBllOЇ ГРошової оц' .10.2008 року cтallOBllТL 10% (дсснть) 
і cкnaдl1C: IIIКlI зеМCnLІIОЇ AinнllKl1 - 31 223,00 rpllBellL 
- 3 122,30 CТpll Тllсячі CТO·ДBВAIUIТЬ дві) • 

ГРIIВШ 30 копіRок В рік» 

1.4.ПУIIКТ 4.3 ДОГОВОРУ OPC:JIAII 811Кn • 
DCТII У III1СТУПIІІR рсдакції' 

«(4.3. OpellAlla плата ВIІОСllТLСя ріВ1111М11 .' 
(on1IIДЦЯТlt) кanСllДDРШIХ днів Ila~ чаСТК~1ІІ ЩОМІСЯЧІІО ПрОТЯГОltl 30 
.' r . ' - • .1 •• IIJIХ за omJllliM кап • 
(податкового) І\ІІСЯЦЯ без урахувmlllЯ ПДВ СIIДІ1РIІІIМ ДIIСАI ЗВIТlIОro 
рахУІІОК OpellAOдDBWI НІ! 3321781 5700005 I~д ом пе~ерах~mIllЯ 110. розра.~yrIКОВIIП 
ЗІ<ЛО 23571923 МФО 8'1018 • Ку КІІІВСЬКІА облаСТІ 1\1. КIlСОо. код 
13050500 - opeH~ зСМЛі)).- , одержувач - БроваРСLке ВДК, код кnаСllфікаціі 

1.5. ПУНКТ 4.5.2 Договору ореНДІІ ВllклаСТІI в Ilаступніfi редакції: 
((4.5.2. зміНІ! розмірів земenЬІІОГО ПОДDтttv та ставок оре - • •. ••. .' .,,, IIAIIOI nлаТlI. ЗI\ІIIIII 
!IOpltlaТlt~~OI ГРОШОВОІ ОЩНКІІ. ПIДВllщеllНЯ ціll, таРllфів, зміllll коефіціЄllТЇВ 
шдеКСВЦIl. вJtзначеншс заКОllодавством. . 

у випадку віДМОВIІ Орендаря зміlllml opellДllY плату ІІа YI\IOBa.~, 
ВllзначеНltх п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірваТlI цсВ Договір в 
односторонньому порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНД.1 ВllклаСТІI в IlаСТУПllіП редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у стрОЮI, ВllЗllачеllі QII)I Договороltl, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з Ilара.~уваШIЯI\І 
пеllі, що нараховується 110 суму податкового боргу (з урахування.\! wтpафшlХ 
санкцій за іх НDJlвності) із розрахУIІКУ 120 відсотків ріЧН.IХ облікової стаВЮI 
Національного бaJІка У країни, діlОЧОЇ на AellL виникнеНІІЯ такого податкового 
боргу або на день ЙОГО (його ЧDCТIші) погашенНR, запежно від того, яка з ВCnIIЧlIІI 
таких ставок є більwOJО, за КОЖНllfi капендарниП деllЬ простроченНR у Roro 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІІ ВllкnаCnI В наСТУПllіR редакції: 
«(6.4. Орендар зобов'извниП в п'пидеНШIА терміІІ піCJUI ~ержавllОЇ peєcтpa~iї 
цього Договору тalвбо будь-яких додаТКОВl1Х угод, ДОГОВОРІВ про ВllссеllllЯ ЗМll1 
та доповнень до Договору ТОЩО lllJДanl відПОВ~Н~ копіl0 opraнy держаВІІ0Ї 
податкової служби за M!~цeM знаходжеllНJI зеltleJIы�оI� Д1ЛJllІКJI). 

1.8. Пункт 9 )!оговору opellДlI ДОПОВНlml НОВІІМ ПЇДПYJlктоltl· 9.4.7 

наступного змісту: • 
• • е жаВllОЇ реєстраЦІЇ цього Договору тalабо 

«(9.4.7. в п'JlТlщеНIIllП TepltllH ПIСЛJ1 Д Р HНR змін та ДОПОВllень до 
б Договорів про Вllесе 
УДЬ-яких додаткових ~oд,. • гану державної податкової служби за 
Доroвору тощо HaдaТlI ВIДПОВIДlty КОПІІО ор 
місцем знаходжеlіНЯ земельної дїЛJ1НКlI)). 

поВНlml IIОВllltI пїдпyrlктоltl 11.3.3. 
1.9. Пункт 11.3 Договору ореНДІІ дО 'ЄJ- І'з сторіІІ В OAIIOCТOPOHHLOltlY 

• • • ТlIBOIO одиl 
IIDСТУПlіОГО змісту: «11.3.3. IН1ЦІІІ та ЦlIМ Договороltl». 
ПОРЯДХУ у виподках. передбачеНllХ закоНОМ 
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1.10.. ПУllk"Т 11.4 Доroвору ОрСIIА" BIIКJ1aCnI в IlaCТYnllin редакції: 

ес 11.4. Р03IРDDlJIIJl Договору OPCIIAII земпі за illluimlBolo OPCllДOдl1BЦR в 
оДI10СТОРОШlьоr.IУ ПОРЯАКУ допуеКI1tТLСIІ у разі IlеВllКОllD1IНЯ ОРСIІJlDрем ВІІМОГ 
пУIІІС'1'У 4, піДnУІІКТЇв 6.4 та 9.4 ABllOro ДoroBOPY.» 

2. ЦеП Договір піДnЯrDС деРЖВlшіR ресстраціі. 

3. ЦеП Договір ItвбllРВЄ чtl11110m піCJIR піДПllсаlШJl СТОрОІIВМl1 та noro 
дсрЖВВllоі реестрвції '!І1ЗВСТОСОDУЄnоСЯ ПО праВОDіПIlОСIІІ' 010 DIШIІКJI1t З 01.10.2008 

nmSL 
4. Обов' азок шодо пода111ІІІ ItLoro AoroBOPY ІІа ACP1k"l1BIIY pcccтpauilO та 

ВІIТРВТlI, пов'RзаJlі з Пого державllОIО реєс:траціЄIО, покnадаютьсп на ОРСISДОдl1ВЦЯ. 

S. ы�Jіi УМОВІІ ДОГОВОРУ ОРСНДII зсмслы�оіi діЛJlllКl1 від 22 серПI'R 2001 року зв 
Ne3S ЗOnllШВІ0ТLСR без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД,. 
КІІІвсьКОl ОБЛАСТІ 
ІОР11Д1ічна адреса: 
М. ваР.І, вуп.Гагаріна,1 S 
в о бі Сапожка Ігоря 8аСІIЛЬОDtl-1 

-"" ... ~ .. , . '\.. .. .... . . -. ,-;: ":. .'\ .... ~ 
.,11 .:... С. ~ • ., 
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I.В.СtlIlО3lСКО 
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• .... / \ - !L , ):'1 С' \\ 
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.4о .-\ ___ :... ,1 ., .. , і· 
.~ . . ,,'. 
~. ' .. ;' -;.- "''----........... ''', • І 
\~, ~ • .'t:' ,;.-

ОРЕНдАР 

Лр""n"'''''й IIidllp"Gtre,c" 
Бn6,1ІС"""й ВlІЛерійltltlllоtl"" 
ІОРJSДИЧllа адреса : 
ВУЛ. Кірова,36-а кв.58 
М. БроваРl1 
обл. КtIiocЬKa 

/'-

lJ1?t.c.f В.I.Б1I6,1ІС"""й 
~,:,:,:,-.,-d----

МП 
( npt' .... ,tOCri ncчm) 

.. ~." .';. '- .; . • ,. ч. ,,' I-.~ 1 • ''':''' '. _ ~ - про ЩО У кн,а 31П"СI • 
. ..;.::.:. ..... ~ і Броварс"коі t.tiClaКOI раді" ~ 2"" DpOr 

• • \ІКОНКО'" • ~ 'J' 
AOrDBlP зареtcТPОВ,!1Н~ у 8 НJUI 8""110110 3I1П"С "А «Jl.. 

Аержавної реєстраші AordlOptB оре 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

м. БроваРIІ 

МIІ, ЩО піДПИСВJJIIСЯ НИЖче: Броварсы�аa I\lіська рпда, в особі 
ВІІКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

ІгорЯ Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону Україн .. "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської радll від 

24.07.2008 N!! 128 «Про виконання обов'язків міського головJ.I) з ОДllієї 

сторони, та ПРІІваТllllіі піДllрllСJ\IСЦЬ Бабlщы�llіі Валсрііі IBaIIOBII'1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa I\lіська рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРllЄl\lСЦЬ 

БабlfЦЬКllїІ Валерііі ІваllОВIІЧ ПРІІЙНЯВ земельну ділянку площеlО 0,00816 

го по вул.Грушевскього,2 для обслуговування кіоску WИНОМОlІтmку в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 25.07.2008 POICY зп 

Н!!807-40-05, від 30.09.2008 роІС)' Ne883-46-05 та від 16.10.2008 рОIСУ 

Не898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном до 25.07.2009 

року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід' ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,іська І!-!'да 
КllїВСЬКО; області 
ІОридична адреса: :,:.. 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 . 
В~~~~~чий оБОВ'~ЗКJ.I .~lCЬ:Oro 

о оголрв~ - секретаря МІсьКОІ рад 
{,. о '" с ' _. i~ '0:-"0 
І ~ .,- .... ') ••. ' 
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.• ,:~.: , І ~ ~ _. 

ПРИЙНЯВ: 

ПРllllа"," '11; lIiдllp"ЄJ1Ie'(6 
Ба6111(6/(llІЇ Валер;'; /ваllОВIІЧ 
Юридична адреса: 

м. Бровар .. 
вул.Кірова,36-а кв.58 

~"c· <'1., 6-/ I'P~ / В.LБа 11'(6/(1111 
!,_"!';---:,r---



Договір Н!!І 
"РО ,,"еСt!"',n ~"ill do dDlDIIDPJ' Dp'!IIdll Je."en'''Dr dlлп",m 

."1'd 23 д"""п 2001 РОItJ' .ltіЗО 
МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ обпасті 

0.& rp)'ДIIИ дої ТlIСИ'IЇ UOCL~IOro РО""), 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: БРОВ~РСLК~ міська рада КІІЇВСЬКОЇ обпасті, 10Pllдll'llla 
особа за ЗDКОІІОДDDСТВОІ\І YKpalllll, IДСlmlФікаціRllІІR КОД за ДОIIIII\ІII ЄДРПОУ 
26376375, 10PIIAII'III~ адреса: КlІївська обп., М. БроваРII, вуп. Гагарі ІІа, 15, в особі 
DllKOllYIotJoro обоп JJЗКІ~ MICLKOro ronoBl1 - сскретаря paдll СаIIОЖІ(О ІГОРІІ 
BncIIJlLOUII'IR, ЯКllП ~1~ ІІа підставі ст.42 ЗаКОllУ Украї11ІІ ((Про місцсвс 
самоврядуваllllЯ в УкраlllШ, з OдllOTO боку, та 

ОРЕНДАІ': ПП БабlЩLКllП BMCPїn ІваllОВllЧ, 10РIJДlІЧIJа IUIрсса: АI.Бровар .. , 
вуп.Кірова,36-а кв.58, іДСIІТllфікаЦЇnШIП код 1992814514, дмі -"ОРЕНДАР", з 
dpJ'zoi· сmОрОIІІІ, УКJIШІІІ цсП Договір про IlaCТYnlIC: 

ДіlO'IlІ добровілыІо і псрсБУВВlОЧ11 ПРІІ здоровому розумі та ЯСllіП пам'яті, 
розyr..jJО'JJI ЗJJа'lеlШЯ своїх дііі, попсрСДIІLО ОЗllаRО~ШСllі з ПРllПllсаМl1 цllвіпы�огоo 
заКОllодавства, що реГУЛJОIОТЬ укnадСIШП ІІІІМІІ ПРВВОЧІШ (зокрсма, з ВllмогаМIІ 
щодо lІедіПСlІості правочииу), відповіДIІО до затверджеllОЇ ріШСlІlІЯМ БроваРСLКОЇ 
міської радІІ від (30)) вереСІІЯ 2008 року Н!!883-46-05 IlopMaТlIBllOЇ грошової 
oцillКJi земепь міста БроваРІІ, та ріШСlІlІЯ Броварської міської paдll від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 25.07.2008 року Н!!807-40-05 та КСРУІОЧІІСЬ nOnO)KCIIIIJlMII 
пушrrів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земcnы�оїї дinЯllЮI від 09 БСРСЗllЯ 
2006 року УКJIВnIl цеіі Договір Н!! 1 ("адалі - Догоаір) про ВllесеllllЯ ЗІ\І1ll дО 
ДОТОВОРУ ореllдИ земcnыІїї діПЯНКl1 від 09 береЗІІЯ 2006 року за Н!!040633800085 
(1lвдмі - Договір ореllдll) про таке: 

1. ВнеСТJI до Договору ореllДI. наступні зміНІІ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореllдll BllкnaCТI! в ~аступніП .редакції:. 

ес' 3 Нормативна грошова оцінка земелЬНОI ДШЯІІЮІ ЗПДІІО ДОВШКІІ BlдAlnY 
з;~ьнlіХ ресурсів У місті БроваРl1 від 11.09.2008 року Н!! 04-3/13-3/1166 
cnшовить: • 

- 4010 (ЧОПІРИ Тllсячі десять) I'pllBellL оо КОПIАок.» 

. " дinянЮI згіДНО ДОВЇДКІІ віддіпу «2.3. Нормативна грошова ОЦІнка зем~ыІІ� N! 04-3/13 3/1518 
земельНllХ ресурсів У місті БроваРІI вш 28.10.2008 року!! -

cnшовить: 8ДЦJIТЬ CU.I) I'рІlвень оо копШок.» - 28 427 (Двадцять вісім ТlІСJlЧ ЧOТllрllC1'D до 

О еНДIl BllКJJaCТII в наступній редакції: 
1.2.Пункт 3.1 Дотовору р. 2S 072009 року. Піcnя закінчеllllЯ строку 

сс3.1. Цей Договір YКJI~eHo термІНОМ дО ~I~ право ПОllовnеНl1JI Поro на ІІОВІІЙ 
дії цього ДОГОВОРУ ОРЕНДАР має перев ізніше Ilіж за 30 KanellДIpHllX днів дО 
СТРОК. у цьому разі .~PEJ.lДAP П:~ІІІІ~~І::~ОВО nOBiдor.llml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчеlllШ строку ДІІ цього ДОТО РУ 

IІамір ПРОДОВ)lСІIТlI Пого діІО. о переважне право ОРЕНДАРЯ lІе 
Положення цього Дотовору пр 

заСТОСОВ"'ОТЬСR у разі: а цш· ЬОВІІМ ПРllЗначеННЯ.I; ~ • .. ЇJUlIIКlI не з 
- BllKopllcтaнHi зеМeJlЬНОI Д оо MaТlI. 

•. плаТIІ opellДНOI І 
- порушення Tep~ilHIB с земeJlы�оїї _ІЮІ». 

допущеlfНR попршеННJl стану ііі едакціі: 
IIКJIDCТlI в наступН р 

І.З.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ в 



«4.1. 0pCIlДJla плата "в пе' 2 
C:nUloalrrь 10% (деснть) Biдcoткf~oA. :І 2S.07.2008 року по 30.09.2008 рік 
дїJUlllКlI - 4 О І 0.00 I'pllBellL і cкnaдa ~IД ІІОР~ІВПІІІІОЇ rpОШОІОЇ ouillKl1 земcnы�оіi 

- 74,50 (сімдссят 'IOnlpll) ~IIIC'. SO • 
• І' ІІІ КОПIПОn 

((4.1. ОРСllдШl плата ПОЧІІІІВІОЧІІ О 
аідсотків від IIОРМВТ1IВllоі rpОШОlоі 3 • 1.10.2008 року CТOIIOIIIТЬ 10% (десять) 
і CКnOДOC: OQIII"'I земcnы�оіi дїnЯllКl1 - 28 427.00 '1'lllell& 
- 2 842.70 (Дві Т1lсячі вісімсот сорок до') • 

. І I1JIIIIII 70 копіПок в рі",» 

J.4.ПУIIКТ 4.3 ДОГОІОРУ OPClllll' I1 • 
IклаCnI У ІІВСТУПЩП редакції' 

ее4.3. OpClIlllla плата IIIОСIIП.ся ріlШIМ11 .' 
(ТРIIДЦЯТ1I) кanеffдаРШIХ дllіl 11 чаСТКIDII. ЩОAlІСll1lflО ПРОТЯГОI\I зо 

. ' 1ІС'ІуПІІІІХ за oClDlllli"l к • 
(податкового) МІСЯЦЯ без урахуваШІЯ n в IWIJIX .. алеlшаРllllМ ДlIСМ ЗІІТІІОГО 
РПХYlIОК Ореllдодавця НІ! 3321781 5700~5 У ом пср"ера.~~mIllЯ ІІа. розра.~YlIКОIIIП 
ЗЮlО 23571923, МФО 821018 • ДК У КШ8СЬКlП облаСТІ 1\1. КIff:Ва, код 
13050500 - ОРСJlда землі». ' одержувач - БРОВIlРСЬКС ВДК. код КnIlСllфіквції 

1.5. ПУШСТ 4.5.2 Договору ореНДІІ BIIКnIlCТII в НIІСТУПllіП редакції' 
ее4.5.2. зміllll розмірів земеЛLllОГО nOllaТh.'V та стаВО ". • .. ... .~ к opellllllOI nлаПl, ЗМІІІІІ 
~opMaTIt~.!"OI ГРОШОВ01 OQIHKII, піДВllЩСШIЯ uill, таРllфів, зміllll косфіціЄllтів 
IНAelccaQII, ВИЗllачеllIlХ ЗIІКОltодавсувом. . 

у ВIІПадку віДМОВl1 Орендаря зміllllПI opellДlIY ПЛІІТУ 1111 YMOBa.~, 
ВИЗІІачених п.4.5 Договору, Орсндодавець моє право розірваПI цсП Договір в 
ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядку». 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Договору ореНДІІ ВИКnIlСТІI В IlаступніП рсдакції: 
ее4.5.4. У разі невнесеНIІЯ орендної плаТІI У СТРОЮІ. ВІІЗНВ'lені QIIM ДОГОВОРОI\I. 
сума заборгованості вважається подаТКОВJlМ боргом і стяryється 3 IlврахуВD.lIІІЯМ 
пені, що нараховусться на суму податкового борry (з урахуванням wтpафш.х 
санкцііі за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків ріЧНllХ облікової ставКIІ 
Національного банка У країни, діlочоі на день ВllНllкнеllНЯ такого податкового 
боргу або на день ііого (його чаСУllні) погашення, залежно від тoro. яка з вenllЧlll1 
тaКlІХ ставок є білЬШОIО, за КОЖНІІЯ кanендаРНІIП день прострочеllllЯ У Поro 

СІШаті». 

1.7. Пункт 6.4 ДоroвоРУ ореНДІІ BI.КnBCТlIB наступнііі редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язанІІіі в п'JlТJtДеНJJJ.іі термін пісnн ~ержавної peЄCТPII~iї 
цього ДОГОВОРУ та/або БУДЬ-JlКІIХ дoдaТКOBI~ yro~ ДOГOBO~IB про ВllесеНIІJI ЗМІ.! 
та доповнень до Договору ТОЩО надвПI BIДIIOBI~H~ КОПІЮ 0PГD.IIY державtrОI 
податкової слухсбll ~r.licueJ\f знаходжеШIJI земenЬІІОI ДUUПJІО'». 

1.8. Пункт 9 _~"ДоroDОРУ ореНДІІ llonoBHlml НОВПJ\І пiдnунктоt.1 9.4.6 

наступного змісту: • 
• • CЛJI державної реєстрацІЇ цього ДОГОВОРУ тalабо 

«(9.4.6. D п'нn.деННJІЙ терt.llll nІ • внесення Зl\lін та ДОПОDнеllЬ до 
б угод ДоГОВОРІВ про -УДЬ-ПІІХ додаткових. ' • • О тану державної подаТКОВОl cnyжбl. 311 
ДОГОВОРУ тощо нвдаТIІ ВІДПОВIД.IУ КОПІЮ Р 

.. • НКІІ» місцем знаходження земелыil1 ДIЛJI • 
I1 llOnOBHlml НОВІІІ\І підпунКТОМ 11.3.4. 

1.9. Пункт 11.3 Доroвору оренд .nH·IE"1 ІЗ' C~piH В ОДНОСТОРОНIIЬОI\IУ 4 • • • 7IIBOIO О,.. 
наступного змісту: ееll.3 •• І.JЩІІІ НОI\' та ЦІІI\I Доroвороt.!). 
поридку У випадках. передбачеНllХ звко 
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1.10.. ПУIIJСТ 11.4 Договору opellд" BIIКnOCТII D IIОС1)'ПllіП редакції: 

(с 11.4. РО31рВВІІІІН Договору opellJ1l1 зсмці ЗО іllіціО11IDОЮ OPCllllOдaDUR В 
O.IIOcтopoIIJlЬOftIY порядку ДОПУСJa1ctLCR У разі ІІСВllКО110lllUl Оре.сдарсм ВІІМОГ 
ІІ)'ІІ!П'У 4, піДnУIІІСТЇВ 6.4 та 9.4 ДІ1110ГО Договору.») 

2. Цеl\ Доroвір пiдnaraс llCP-d\-оВltіП pcєcrpaцiї. 

3. ЦеП Договір IlабllРас \IІlllllості nicna niДnllCDllllJI СТОРОІІDШ 111 Поro 
дсржаВIІОЇ реестрації та заСТОСОВуtтLCR ПО праtIOоіПIlОСIШ що ВШIШШJl З 01.10.2008 
~ :' 

4. ОБОВ'JI30К щодо ПОДl1I1fIЯ цього Договору ІІа ДСР;КВВІІУ рсєстраціЮ 111 

BllтpaТlI, пов' JlзаJlі з nоro дсржаВІІ010 реєстраЦЇЄ10. ПОКnllдalОТЬСR 1111 ОРСIІДОдаоця. 

S. Інші УМОВІ. договору ореНДІІ зсмcnы�оїї діЛJШКll від 23 ЦllП111 2007 року зо 
1(930 3On11ШllІОТЬСЯ бсз зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

1іРОВАРСЬК,с МІСЬКА РАДА 
Кllfвськоl0БЛ,tСТI 
IОРІІД111111В адреса: 
t. • Бровари, Byц.farapilla,15 
О обі СаПО)ККI1 Iropn ВаСll.llЬОВI1Ч 

ОО 

.' --.. .. , .. -- .. : .. , 
•• •• .f • . :.. ._. .".а .. . r . . . ' 

./ ", \ \ о ~ 1. ( \ v' с:: 1 \0 •• \ -і r.i 
.\ мл о J ..... '1" , .......... t:- .- ... . 
~'. ./ (,",}І 

"--
,....1 -. • ~ f • .,.1, '... , ••• ' 

ct .. ".. • 

1.В.С""0ЖКО 

ОРЄНДАР 

пр"tI"""'''Й ІІіf}ІІР"є,ш!ІС" 
&а6'1І(6""'; Валері,; 111"11011"" 
ЮРЩU1tша адреса : 
вуn. Кірова,36-а кв.58 
м. Бровари 
обп. КsaiacЬKa 

КJ;..r'~ff} I~~_ В.1.6а6'1І(6КIІІ1 
---"~~..,,~--

~ ~ .. :) 1 ~:i . ~~". " .... ::_-:-..;::.:.., . 
• коТ MIC:.IC~i раІІll, аІ'!' шо у Кtшзі 31DltС:ІВ 

• 'о ооаtlО У в",СОІІКОМІ &РОІІІРС· т» ~ 2oolроку· 
Aoro"p зареєстр ... еtШІ' 8'шtlСtto 3111111С lіА"_ - -

державної реЄ&Щ1l1w1 AorQ.1tDpt8 ор 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. БроваРІ І 

Ми, що підписалися lШЖЧе: Брооарська 1\lіська рада, в особі 
DИКОІ1У10ЧОГО обов'язки міського roлови - секретаря міської роди Сапожка 
Ігоря ВаСIlльовича, що діє на підставі СТ.42 Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в Україні", РОЗПоряджеНIІЯ Броварсько'ї міської роди від 

24.07.2008 N!!J28 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОDШ) з однієї 

сторони, та П РlІваТllllіі ПЩПРIIЕ.\lець БаБJlЦЬКllіі Валерііі 10a110011'1 з 

другої сторони, склали цей Акт про ІІаступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllоаТllllіі п'ДПРIIЄl\lеЦL 

Бпбllцы�lluu Валерііі 18a1100II'1 прийняв земепьну ділянку площеfО 

0,00784га по вул.Чкалова для обслуговування кіоску· шиномонта>ку D 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року за 

N!807·40·05, від 30.09.2008 рOlСУ Nп883·46·05 та оід 16.10.2008 рОIС)' 

N!898.47.05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном 

до 25.07.2009 року. 

Цей АІСТ складено у трьох примірниках і є невід'ємною часmНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська JfliCbl(a-:Раdа 
Київської області .~ 
ІОридична адреса: 
!f.1}РQвари, вул.Гагаріна,15 . 

,/~:·~~dRYIP~~.Jt обов'.ЯЗКИ .. МІСЬКОГО 
:rO.JI ви: ;-dёі~"етар МІсЬК01 рад1'1 * ... , - ',' ;~" 

~::( \ - :і \ )~ :'i}\)~1 
.... ~. О' І ,... І о -с n . •• ... І 

).... • .' -!.: І} 

\ ~"I '- '.' сЬ/, / LB.C8ll03/CI(0 І '" ., .. . .. 
~ .. ~! 11'4 

___ о 

ПР:ИЙНЯВ: 

ПРІІваllllllll; Ili~"pIIЄJlIe'(b 
Ба6'ЩЬКІІІ; Валер;'; /ВІІІ'ОВ"" 
ІОридична адреса: 

м.Бровари 
Dул.Кірова,Зб.а кв.58 



Договір N!! 1 

"РО tlllесеllllЛ .Зо"і" "0 ,)ОІОtlОРУ opell,)II зе."ел'"0( ')L'ІЛІІ"" 
tll~ 11 JltОtl",,,л 2007 РО")' м1671 
МІСТО БроваРl1 Кllівськоі облвсті 

18 ЛlIСТОППДП доі ТlfСЯ1.і OOCb~.oгo POh")' 

OPEIIДOДADE~Ь: G~OBBPcLK.a міська рада Кllівськоі облості, IOPIIAII'IIIO особа зп 
ЗОКОllОДВВСТВОl\l YKp~IIIII, ЩСlmlФlкаціПllllП код за AallllMl1 ЄДРПОУ 26376375, 
IОРII~,IIІІП ~pcca: 1(lІІвська Обл., М. БроваРll, вул. rarapilla, І 5, в особі BIIKOIIYSO'IOro 
обов ЯЗІ(ІІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретар. рад" СВDI)"Ііn,а (горо DUСlfЛl.ОРI11fll, ЯКIIП діє ІІа 
підставі ст.42 ЗDКОІІУ УкраїШI «Про місцеве саМОВРRдуваllllЯ в Yкpaїlli», з OAIIOГO боку, 
та 

ОРЕIlДАР: ПРlІваТIІІI.і niAnpIICMeUL Торопова ТСТКІІВ IваllіВIІ~ IOPIIAII'IIIB адреса: 
",.БроваРII, вул.БanьзаКD.І00/31 КВ.131 М.КІІЇВ ідеllТllфіl(ОllіПШlіі код 2573015129, дonі _ 
"ОРЕНДАР'" з дpy~oi "mОРОІIlf. YКnMII цеП Договір про lIaCТYnlle: 

ДіIО'111 добровілыІо і перебуваlОЧIІ ПРI! здоровому розумі та ЯСllііі пам'яті. 
розум і 10'11І 111аЧСІІІІЯ свої:< дій. попереДIІЬО ОЗllайомлеllі 1 ПРIIПIІС:а~ш цllвілыІгоo 
заКОllодавства. що реГУЛIОIОТЬ укnадеllllіі 111І1\11І ПрОВО'1ІІ11 (зокрема. з ВlІмогаМl1 шодо 
нсдїіісності праВОЧIІIІУ), відповідно до затверджеllОЇ ріwеllllЯМ Броварської міської рОДIІ 
від «30» вереСI1Я 2008 року Н!!883-46-05 нормаТllВllОЇ грошової ouillKl1 зсмель міста 
Бровари, та рішення Броварської міської paдll від 16.10.2008 року Н!!898-47-05, від 
25.07.2008 POI(Y Н!!807-40-05 та кеРУJО'ШСЬ положеllllЯМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
ДоговоРУ оренди земельної ділянки від 17 )k'ОВТНЯ 2007 року YКnOnIl цеП Договір НІ! І 
("ада,,; - ДОі'оо;р) про Вllесення змін до Договору ОРСІІДІІ земслыІїї діЛЯllКl1 від 17 
ЖОВТJІJI 2007 року за Н!! 167 1 (надмі - ДоговІр opelldll) про таке: 

1. ВпеСТJІ до Договору ореllДІI ІІаступні зміНІI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору OpelJДllBIIкnaCТJI BllaCТY~Hiii pc~-цiї:. • 
ес2.3. Норматпвна грошова оцінка земельної діЛЯНIGI зпдно ДОВІДКlI ВІДДІЛУ земелыІІхx 
ресурсів у місті Бровар .. від 12.09.2008року N!! 04-3/13-3/.1 174 CТ~~OBIlТЬ: 
- 14363 (ЧОТlIРНадцять ТІІСЯ'І ТРJlста шістдеСЯТТРJJ) ГРllВІІ1.о0 КОПІІІ~К. . • 

HOpMaТJIBHa грошова оцінка земелыІїї діЛЯllКl1 ЗГIДJlО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ зсмел~IІІIХ 

ресурсів у місті Броварп від 24.JO.2008poкy N!! 04-3/13-3/1~77 cтaн~~:ь: 
-26 633 (двадцять шість ТlfСЯЧ шістсот тридцвть ТРІІ) rpllBHI оо КОПІ • 

·п . ії' 1 2 Пункт 3 1 Доroвору ореНДІІ BIIКJIaCТII В наС'І}'П1ІІ редакц • • 
• •• на 1 (ОДІІН) рік терміном до 25.07.2009 року. ПІСЛЯ 

ес3.!. Цей Договір y~~eIlO строком ОРЕНДАР M~Є переважнс право поновлення nor:o 
заКІнчення строку ДІІ Uhor~ ~оговорду АР ПОВІшен не піЗllіше иі)к за 30 кonендаРНllХ ДНІВ 
на нов~й строк. У ЦЬОМ~.:t'азl ОРЕН nllCLI\IOOO nOBiдoMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
до заКІнчення строку ДІІ Uhoro Договору . ". 

ІІамір ПРОДОВХСИТJІ його AIIO. DЖlIС право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у 
Положення цього Договору про перев 

разі: .. • за ціЛЬОВll1\І ПРIIЗIIDчеlIНЯМ; 
- ВІІІСОРИСТ8llні земелЬНОI ДІЛЯИКІІ не " • 

• • ТІІ opellAIIOI плаТІІ, - порушеlfllЯ теРМIШВ спло lоі ділЯIІКIІ». 
- допущеНIІЯ погіршення СТ8IIУ земелы� • • ... 

CТlI В наСТУПlllіі peдaKUII. , 
1 3 П 4 1 ДоroвоРУ ореНдІІ ВІІР;! 30 09 2008 рік стаИОВllТЬ 5 % (п JlТЬ) • • ункт • 07 ?008 року по • • оо lІД8 • 

«4.1. Орендна плата на період 3 25: '-:НV'llземenьноі дїЛІIIКII-14 363 гp11D1II1 ср Є. 
• " .. грошовО' ОЦІ " ВІДСОТКІВ ВІД нормаТІІВНОI і 43 KoninКlI. 

- 133,43 (сто ТРІІДЦЯТL ТРIl) rpllBH 



ОРСllДllа пnата ctallOBllТL 5 % (11'1 • • 
зсмenыlтT діnlllКl1 - 2б б33 rpllBI • • Тіа) ВЩСОТКІВ від IlормаТllВIІОЇ грошової ОЦ!ІІКІІ 
_ 1 331 65 (ОДІІа ТІ'Сlча ТРlІста 11 І cкnaдac 00'1111І010'111 ] 01.10.2008 року: 

, ТPIIMRТL ОДШ1) I'рIIВIIЯ 65 копіПок в рік. 
1.4.ПУІІІ(Т 4.3 Договору opellД 11 BllкnoCnI У IIОСТУПllіП реДlІкції: 

«4.3. ОРСllдllО мОта ВІІОСІ'ТLСЯ piBtlllMl1 '10 • 
кanСllдDРIШХ Дllів IlaCТYnllllX • CТКD.\III ЩОМІСІ'ІІІО ПРОТЯГОМ 30 (ТРІІДЦЯТІІ) 

без УРОХУО~ІІІЯ ПДВ UUlЯ за OCТIUIIIIM кanеllДllршu., ДІ,ем звіТJIОro (податкового) місяця 
• хом перерахVn!lllllЯ . • О НІ' 33210812700005 УДК У' К оо • ~ -- • 1111 РОЗРОХ)'lIКОВIIП pa.~YlIOK РСІІДОДІІВЦЯ 

- • ІІІВСЬКІА облаСТІ м. КIIСВа. КОД ЗКПО 23571923, МФО 821 О 18. 
одсржувач - Броварськс ВДК. КОД кnаСllфl·каЦ-11 13050500 • - ОРСllда землш. 

1.5: ПУІІКТ ~.~.2 Договору ОРСllдl1 BllкnaCnI В 1І0СТУПllіП рсдакції: 
«4.5.2. З~!ІІІІІ. РО]МІР!В зсмеnы�ог~~ податку та ставок ореllДIІОЇ пnаТII, зміllllllОРМОТllВllОЇ 
ГРОШОВОІ ОЦШКІІ. ПlДВllщеllllЯ цш. таРllфів. зміllll коефіllіЄllтів іllдсксації. ВIIЗIII1'IСІIІІХ 
заКОIIОдавством. 

У ОIIПОДКУ відмов" ОРСIlДIlРЯ зміШIТ11 OPClllIllY ПЛІІТУ 1111 УМОВІІХ. 0113ШI'I&:IIІІХ п.4.5 
Договору. Орсндодаосць мас прапо розірваТl1 11СП Договір в OlIlIOCТOPOlIlIbOMY 
порядку». 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Договору ореllд" вшcnаСТIІ В lІаСТУПІIЇn редакції: 
«4.5.4. У разі невнесеНIІЯ ореНДlIОЇ ПЛІІТ" У СТРОКІІ, ВllЗllаЧСllі UII,.. Договоро,.,. СУМВ 
заборговаllості вважається подаТКОВllМ боргом і стягується з IlарохуваШIЯМ ПСllі. що 
нараховусться ІІа суму податкового боргу (з ура.~УВIlIlfIЯМ wтpафlШХ COIIKЦЇn за ЇХ 
н&Явності) із розрахунку 120 відсотків ріЧІІIІХ облікової СТОВКІІ націоllалыІгоo баllКО 
УкраїIІИ, діlOЧОЇ на день ВІІШlкнеllНЯ такого податкового боргу обо ІІа деllЬ noгo (Аого 

чаСТlІні) погашення, залеЖIІО від того. яка з веЛIІЧIІН тaкllX ставок є бinЬWОIО. ЗІІ КОіКlШП 
календаРШIП день прострочеНIІЯ у його сплаті». 

1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в ІІаСТУПІІіА peдal\~iї: 
«6.4. Орендар зоБОВ'ЯЗDlШП в п'ПJlдеIlНII" термін після держаВIІОЇ реєстрації цього 
Договору та/або будь-яких додаТКОВІ ІХ угод. Договорів про ВllссеllНЯ зміll T~ ДОПОВllень 
ДО Договору тощо нодат" відповідну копіlО оргону державної подаТКОВОI сnужб~1 за 
місцем знаходжеНIІЯ земельної діЛJШКII». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВШІТІІ НОВІІМ пїдnyrll\-roм 9.4.7 110СТУПНОГО 
змісту: 
«947 в П'ЯТllдешшП термін після державllОЇ реЄСТРllції цього Договору тв/llбо будь-

. . . д ово ів про внесеНtlЯ зміll та ДОПОВllень ДО Договору ТОЩО 
яких додаткових угод. ог р " податкової службll ЗD місцем ЗllвходжеШIЯ 
IIDДати відповідну l(onilO OPГl1lIY дерЖВВІІОI 
земельної дімнкш>. ~ 

- е11Д11 ДОПОВIIIIТlI ІІОВІІМ пїДП)'lIКТОМ 11.3.3. 
1.9. Пункт 11.~. Д?г.o~opy ор оДtlієї із СторіІІ В OlIIIOCТOPOlIIlbOMY порядку У 

IІВСТУПl10ГО змісту: « II.J.з. IНЩlаТlIВОIО 
та UIIM Договороft!». 

випадках, передбачеШIХ законОМ • Оо. 
IкnaCТII в наСТУПНIП peдaKUII: 

1.10. пункт 11.4 Дoгo~opy OPClllIl1 ВІ зеftШЇ ЗD iHiцiaТJIBOIO ОреtlДОДIІВЦЯ в 
«11.4. Розірвання договору :::I~ разі IlеВllКОІIВІIІIЯ ОреНДIlРСМ ВJlМОГ пункту 4. 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку допуска • 
підпунктів б.4 та 9.4 даноГО договору. 

·п реєстрвції. 
2. ЦеП Договір підnягає дсрхсаВНIІ 



3. ':!сП Договір lІобllрас 'ШIIIIОсті піCnJl niMIICnllllR CТOPOIIOMII то Пого деРЖD!lllоі 
рссстраЦl1 та 3ОСТОСОВУСІЬСJI до ппаnоnіЛllОСllІІlІІО OIIIIJlКJIII ] 01.1 0.2008 PO~"Y. 

4. ОБОВ'R30К ЩОДО noдallllJl ULOГO ДОГОООРУ 110 держаОllУ PCCCТPOllilO то nIIТP011I. 
пов'Я]Dllі з Пого деРЖDВllОЮ ресс:троціСIО. покnадаlОТЬСЯ ІІа oРСllдодаоця. 

5. IlІші УМОВІІ договору OPCIIAII зсAlcnы�оіi діЛJlllКl1 від 17 іI(OО11IН 2007 ро""), ]0 
N!1671 зDЛllШОIОТLСЯ бе] зміll. 

6. ЦсП Договір yкnaдcllO у трьох npllMiplIIlKax, що ltIOIOТЬ OAllaKOBY 10РІІДІІЧllr 
СІІЛУ, ОДІІІІ 3 ЯКІІХ 31111XOДlIТLCR О OpellAoдaBllR, ДРУПIП - в OPCIIAI1PR. третіп - в оргош. 
ЯКІІ" провів Пого деРЖОВIlУ pcccтpauilO - КlІївськіП periOllaDLllin фіnії ДС:РЖl1nIIОro 
піДПРJlСМСТВI1 "ЦСІІТРУ деРЖОВIІОГО 3CMenLIIOГO КМI1СТРУ ПрlІ Дср;rmnlIОМУ комітеті 
УкрОЇШI по земеЛЬШІМ ресурсом". 

IJc1cBi311TII сторі .. 

ОРЕНДОДАDЕЦІ» ОРЕllдАР 

Броварська місы�оo рада КИЇВСЬКОЇ обпасті 
lOРllДlll.Jна адреса: 

ідеlfТJіФікаЦЇnllllіі код 26376375 • 

ПП Торопопа ТСТЯJlа ІваJlіВJlО 
lOРIІДIІ&IШl мрсс:а: 
м.КIIЇВ, 
вул.Бanьзака.100131 кв. І 31 . ЮrїВСЬ обn., м. Бровари, вул. raraplHa. 
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... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"--____ '2007 року 
м. БроваРІ І 

Ми, що підписалися Шlжче: Броварська l\Іісы�пп рпда, D особі 
ВІІКОНУІОЧОГО обов'язки міського ГОЛОВJI- секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону УI(раїIIІІ "Про місцеве 

самоврядування в УI(раїні", розпорядження Броварської міської paдll від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВІІ)) з однісї 

сторони, та ПР.lваТIШ" підпрllСJ\IСЦL Тороповп ТСТПIIn JВПllіВl1П з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

БроваРСLlса J\lіСLlса рада передала, а ПР.lваТIШ" підпрш:мсць 

Тороповп ТеТЯJlО ІВОJlіВllО прийняла земельну ділянку площеlО 0,0046гп, 

для обслуговування перукарні та влаштування окремого входу по вул. 

Возз' єднання, 7 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

25.07.2008 РОКУ за N!807-40-05, від 30.09.2008 року Ne883-46-05 та від 

16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДШІ) рік, терміном 

до 25.07.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO чаСТJlНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДА~А: 
ПРИЙНЯВ: 

':-

Броварська Лlіська.'рада 
КlIЇвсько)' 06ласті 
Юридична адреса: . 

. ;~-~і?ровари, вул.ГагаРІна, 1 ~ 
\ І ВИКОНytо~.й ОБОВ'~3КИ·~IСЬК:ГО 

Пр.tваТИIІЙ піДПРllємець 
TopOIIOBa ТеllШllа lBall~Blla 
10ридична адреса: м.КИIВ, 
вул.Бальзака, 1 0013 1, кв. І З 1 

І: ви - ~~~peTap МІСЬКОІ рад 
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ДоrО8ір Н,І 
"ро tllleeellllR 3.111" 10 І -

tlll 21 ЛІІ'" 20::01l0PY op~lIl11 :Je"eJI'"0r dlлR",," 
• ~Л POA7~0406JJBOOJJ1 

МІСТО ороваРІІ КllїВСЬкої області 

25 ЛIІІ:ТОПnДn дві ТlI~П'lі BOCLMoro POk-У 

ОРЕНДОДАВЕцt:: БРова' "". рська МІСЬка рanа КlIІВСЬКОI облаСТІ IОР"ДII'lllа 
особо ЗD ЗОКОІIОДОВСТВом YкpaїIIII. іДСІІТllфікаціПШIП КОД за ДОШІМ;І ЄДРПОУ 
26376375. IОРIIДИ'IIIО anрсса: Кllївська ом •• М. БроваРІ І пуп rarapilll1 JS в особі 

І)'JОЧОГО обов' Я3КІІ • '" • BIIKOI, • MICbKO~O ГO~OBII - сскретаря рааlf СпrrОЖNU Ігорн 
ВD~ІІЛЬОВІІ ІП. якиП ~I~ 1111 ПІдстаВІ СТ.42 3aKOllY УкраїIШ ((Про місцсвс 
саМОВРJlДУВОIШJl в УКРОІІІШ, 3 ОДIІОro боку, та 

ОРЕНДАР: ~П Оре.л ПаРІІса МllхаhліВIIа. 10рІІДІІЧllа anРССО: м.БРОВОРIІ, 
вуп.Д"МІlтрово,12, IдеНТllф~КВціПI1JIП КОД 2236802447. дмі -"ОРЕНДАР". з дРУ10)' 
сторо,,,,, уклвnи цеП ДОГОВІР про lIaCТYnlle: 

ДіlОЧ1І добровіпыІo і переБУВIUОЧIІ npll ЗДОРОВОМУ розумі тв JlСllіП пам'яті, 
розуміlОЧ1І значе1lllЯ СВОЇХ діП. попереДIІЬО ОЗltвПОМЛСllі з ПРltпllСОМl1 UllBinblloro 
законодавств&, ЩО perymOIOТb yкnoдeHlln ІІІІМІІ праВОЧІІІІ (зокрема. з ВIIМОЛ11\111 
щодо недіПСIІОсті правОЧJlНУ), відповідно ДО затвсрджеllОЇ ріШСIІІIЯАI.Броварської 
міської радн від «30)) вересня 2008 року N!!883-46-0S Ilop~fmlBflOЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішеllllЯ Броварської міської paall від 16. J 0.2008 
року N!!898-47-0S. від 26.06.2008 POh.'Y N!!774-38-0S та кеРYlОЧllСЬ положеllllЯ~Ш 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоговоРУ opelloII" зсмелыІїї ДШЯІІКІІ від 21 ЛІІПІІЯ 2006 
року УКЛВnJl цей Договір Н!! 1 (ІІада.'І; - ДОlоа;р) про ВllесеНIІЯ змін ДО Догов~РУ 
ореНДІ! земельної дinНHKH від 21 Лltпн,. 2006 року за Н!!040633800337 (ІІІШМІ -
Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. ВнеСТ1l ДО Договору opetlAII наСТУПІІі зміНІІ: 
1.1. ПУНКТ 2.3 Договору opellД.1 Bllкna~ в ~laCТYnllin.peдaкцii:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зеАf~ЬНОI ДI~1СИ Зr:"IО .н:о~~~з~:~~ 
земелЬНІіХ ресурсів у місті БроваРlf ВЩ 04.09_008 Р ку 

~OB~~o (Дві ТИCJIчі шістсот вісіt.щеCJ1Т) rpl!aes оо копіПО~) • B;n"inv 
• мenьноі діJUПlКlf ЗПДlIО ДОВ1дКІІ --'.1 

«2.3. Нормативна грошова ОЦІНка зе • 27 10 ?008 року Н!!04-3/13-3/1492 
земелЬНИХ ресурсів у місті Бровари ВІД ..-

CТnН~:~ (шість ТИCJIЧ п'ятсот сорок тр.l) ГРllвиі ОО копіПок.)) .• 
'n .nnlnlll· • ВИКnОСТ11 В наСТУПНІ І р- . 

1.2.Пункт 3.1 ДоFOВОру ореНДІІ ) ік TepMiHot.l ДО 26.06.2009 року. 
сс31 ЦеП Договір укладено строком на І (ОД!ІІІОРРЕ'НДАР Аlає переважне право 

• • .~.." ого договорУ ., lіж 
Піепя закінчення строку ДІІ ЦЬ • ОРЕНДАР пОВШlе.1 Ilе ПIЗlllше t 
ПОllовлення його 1111 НОВlІП строк. ~ цьоМУ стр РDЗ~ку ДІЇ цього Договору ПllСЬt.lОВО 

. до Зl1кшчеllllJ1 • 
за 30 кanендаРНІIХ ДНІВ Я амір ПРОДОВЖ1IТ11 його ДlIО. ОРЕНДАРЯ не 
повіДОМІтІ ОРЕНДОДАВЦ про н про переважне право 

ЛОПО)ІсенНJI ULoro Договору 
застОСОВ'"ОТЬСJl у разі: зl1 Ц;"ЬОВI1М ПРll3начеННDІ; 

.І' оо • ПЯНКІІ не ... 
- DикористанІlі земenьнО! Д! .. nлаТlІ' 
- порушення термінів спnаТJI opelfДHO~Hoi дin~HK11)). 
допущення погіршенНJI стану земen 



l'з.ПУIІІСТ 4.1 ДОговору 
4 1 О OPI:8IlIll ВІІІ(ІІО- • 

е( •• РСІ,!!ІІВ плвта ІІа псріод 3 2б Об .... 1 в ІІОСТУПІІІП рсдокції: 
(ДССЯТЬ) .ВIДсотків від IIОРМВТlIВIIОУ .~008 ~кy ?о 30.09.2008 рік C1UIIOBIIТЬ 10% 
rpllBClIb І CКnDдBЄ: rp ЩОВОІ OUIIIKII ЗСАICnLIIОЇ діЛЯIІКl1 _ 2 б80 

71,ОЗ (сімдссят OlIIIO) ГРIIВIIЯ 03 • 
КОПIПКlI.» 

((4.1. OPCIlJlIlB плВта ПО'ІІІІІОІО'ІІІ О 
відсотків від IlopMaТlIBI{OЇ ГРОЩОDОМ3 }.10.2008 року C'IUIIODIIТb 10% (ДССЯТЬ) 
сКЛDдає: І ОЦIІІКlI зсмcnы�оїї діЛЯIІКl1 - б 543 rpllBCIIL і 
- 654,30 (шістсот п'ятдссят ЧОТlIРII) rpl ·30. . 

ІВІІІ КОПIПок в РІК.» 

1.4.ПУIІКТ 4.3 Договору ОРСllдll В 
IIMaCТII у IIОСТУПllіп рсдакції. 

((4.3. OpCIlJllla плата ВIІОСIIТЬСJl ріВ1ІІ1М11 , .. 
(ТРlfДЦЯТlf) l,anСllдаР'IІІХ днів II"ctyn IОСТКаАШ ЩОМІСЯЧІІО ПРОТЯГОМ 30 

• ,U ІІІІХ 30 OCТDJllliM К • 
(податкового) МІСЯЦЯ без урахУВОШIЯ пдв алСfIДПР'IJIМ дlІС.\! звmlОro 
рахунок Орендодавця Н!! 3321781 5700005 ~ДkOM пс~срахroOlIllЯ ІІа. розрахyrlКОВllП 
ЗКПО 23571923 МФО 821018 У КIIІВСЬКIП облаc:n М. КlIЄва, КОД 
13050500 - opeH~a землі». • одержувоч - Броварське ВДК. код КnОСlfфікоції 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору opelllIll вшcnастll в lІаСТУПflіП рсдакції: 
((4.5.2. зміНІ" розмірів земcnыІгоo податку та ставок opell м • •• м. ДІІОІ маТІI, ЗАІІШІ 

~OPMBTII~~OI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, піДВllЩСllІІЯ цін. тарифів, зміflll коефіцієнтів 
шдексаЦIІ, ВllЗllачеlШХ законодавством. 

У ВIIПDдКУ віДМОВIІ Ореllдаря змішml ореНДIlУ мату ІІВ YMOBa.~, 
визначених п.4.5 ДОГОВОРУ, Орендодавець має право розірваТlI цеП Договір в 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДІІ BHкnacТlI В наступніП редакції: 
((4.5.4. У разі невнесення орендної мати у строки, ВIІЗflачені UIIM Договором. 
сума заборгованості вважається податковнм боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з Ilара.~уваIlНЯА' 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням wтpафш,х 
санкціА за іх наявності) із розрахунку 120 відсотків ріЧlІІІХ облікової CТDBKII 
Національного банка УкраіНІ', діlОЧОЇ на день ВllНllкнеllНЯ такого податкового 
боргу або на день його (його чаСТllllі) погашення, залежно від того. якв з BCnII'lIIfl 
таКIІХ ставок Є біЛЬШОIО. за КОЖІШП календарн"П Jlellb ПРОСТРО'lеllllJl у Поro 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6 Договору ореНДІІ ДОПОВННТlI НОВIIAI пiдnункто~, б.4 
ІІаступного З"lісту: . 
«(6.4. Орендар зобов'иЗЇlшR в п'итидешшП термін піCIIJI ~ержавllОЇ peєcтpa~iї 
ц Д а/! б б _ КIfХ додаТКОВllХ угод, ДОГОВОРІВ про ВllссеllНЯ ЗМІІІ 
ього оговору Т а о Y..f!' и •• копію органу державtlої 

та доповнень до Договору тощо Hвдanl ВІДПОВІ~Н~ КІШ 
податковоі служби за місцем знаходженнJ1земcnы�оІ� дuurн • 

1.8. ПYlUСТ 9 ДОГОВОРУ ореНДІІ AonoBHlmt HOBII~I підпунктом 9.4.7 
ІІа . ступного ЗМІСТУ: м - цього Договору тalабо 
9 . . дep>КnВHOI petcтpaцll 

« .4.7. в п'втидеННllit тep~IIH ПlcnR. ВllесеllНЯ З~lін та ДОПОВІІСНЬ до 
БУДЬ-ЯIСIІХ додаТКОВIІХ угод, ДOГOBO~lB П-::11У державної податкової службll за договору тощо надаТIІ відповідну кОПІЮ ор 
'Іісцем знв."(одження земельної діМIIКИ». 



1.9. ПУІІІСТ 12.3 доroООРУ О 
IIОСТУПllОro змісту: ее 12.3.4. illiuia~I~IДU AOn~~II~ml 110~"r.1 ПЇJ!ПУІІІСТОМ 12.3.4. 
ПОРЯДКУ У РIІПIU1КDX, персд6аЧСІІІІХ 010 OдlllCI 13 СТОРШ О ОДIІОС:ТОрОШIЬОМУ 

заКОllОМ та ЦlI,.1 Доroоороt.ш. 

1.10. ПУІІІСТ 12.4 ДоroООРУ О 
ее 12 4 РозіроаllllЯ ДоroООРУ PCllдll BllкnaCnI о ШU:ТУПllіП редакції: 

• • opellДlI зсмnі 3В • • • о 
ОДІІОСТОРОІІ!ІЬОМУ порядку ДОПУскасться • IIIЩIВТ110010 PCllllOllDBЦR О 
ПУІІІСТУ 4 ПlДПУIІІСТЇо 6 4 та 9 4 У разІ IIСОIІКОIIШIIIЯ OPCllllOPCM OllMOf 
30 illiuiB';'IOOIO ОРСIІД~даоця' дallOro ДоroОDpу. Догооір ОВОЖDСТЬСЯ розіРВВІІІІМ 
VДУ ПРllfіtlЯТОro 110 OII"IOry 03 МОМСlnY IIo6ynн ЧllllІІОсті OiдnoDilllloro рішеШIЯ 

с" • .. РСIlДОдавuя ••• 

2. ЦсП Догооір підлягоє дсржаВllіП рсестроції. 

3. ~сП Дoгo~~p 1І0611РОЄ Чllllllості піСЛJl піДПlIСОllllJl CТOPOIIDr.1II та noro 
дерХСОВllОI рсєстраЦIІ та заСТОСОПУСТЬСJI ДО прввовіДIІОСl1ІІ ЩО ВIІШIКnII З 01.10.2008 
~ 

4. 060,В 'язо.к ЩОДО подаllllЯ цього Договору ІІа ДСРЖОВІІУ рсестраціlО та 
ВllТраТlt, ПОО язанІ з ііого держаВIІОIО реєстраціЄIО, ПОКnDдШQТLСJI 110 0pCIJДOдaBM. 

5. Інші УМОВІІ договору opelllllI земепыІїї llinJlIIK11 від 21 nlІПІІЯ 2006 року за 
N!040633800337 ЗВnИШ8lОТЬСJl без 3Mill. • 

6. ЦеП Договір yкnaдeHo У трьох npllMipH11Kax. ЩО MOIOТL ОДІІОКОВУ 
10РІІДИЧНУ сипу, ОДІІН З яких ЗIIВХОДIIТЬСR В OpellllOдDBЦR, ДPYnln - в Орсндоря, 

третііі - о органі, ЯЮІ" провів його державІ!)' peecтpaцilO - КllівськіП pcriOllOnblliii 
філії ДержаВІІОГО піДПРlІємства "Центру державІІОГО земепЬІІОГО кадастру nplI 
Державному Ісомітеті України по земепЬН11М pecypcar.I". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

r;POBAPC'КA МІСЬКА Р,ІДА 
Kl'-L С'КОі ОБЛАСТІ 

..; 

І.В. СRlID3ІС"D 

ОРЄНдАР 

ПП Орел ЛаРllса !f['L"tа,іліВllа 
lOР11д1ІЧНа адреса: 

вуn. ДllМllтpова.12 
м. БРОВОРІІ 
обn. КlІївська 

МП 
( nplll .. IIНМ:n псчll1i) 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

"_"--------.;2008 року 
м. Бровар .. 

Ми, що підписалися ННЖЧе: БроваРСLIСП I\lіСblСП рпдп, в особі 
ВИКОIfУIОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської раДI1 Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє ІІа підставі СТ.42 Закону Украї1l11 "Про місцеве 

самоврядування в Україні", РОЗПорядження Броварської міської рОД11 від 

24.07.2008 Н!!128 «Про ВНІсонання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРІІВПТІІІІU niAnplltl\leQL Орел ЛаРІІСО МllхаuліВllО з другої 

сторони, склали цей Аl(Т про наступне: 

БРОВОРСLКП ~licы�аa рада передала, о ПРІІВПТІШ" підпрІІЄI\ІСЦL 

Орел ЛОРІІСО Мllхоuлівно прийняла земельну ділянку площеl0 О,ООI9гп, 

для обслуговування кіоску по вул. Кіровп В poiiOlli РОЗ~lіЩСIIIIП 

буд. N!!88 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 26.06.2008 року за N!!774-38-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 26.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є HeBiA'tMHOIO чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

. 
,і . 

і ~~ /І.В.СІІІІОЗІСКО/ 
~~I.МIo~~"~' 

ПРИЙНЯЛА: 

Приватний підприєr.~е~ь 
Орел Лllр"са lYIILTlIlUlIВIIlI, 
10р .. дична адреса: м.Бровари 
вул. Д.IМНТРОВа, 12 

oI~ /л.м.ОJШI/ 



Договір ,м.І 
"ро IIIIecelllln ~"," dO d -

IIld О6 ОIОIJОР, opellbll JtЩ1:Л6110r ылllNІІ 
• "еРIJ"ІІ 2ОО7 PII'O' Аі12 

МІСТО БроваРІ! КІ!ЇВСЬКОЇ обпасті 

2S ЛІ!СТО!1Пдп дві ТШ!I!'.і BOCL~loro POk1' 

ОРЕНДОДАВЕцЬ. Бров • • .. • 
б • арська МІСЬка P8JU1 КІІІВСЬКОЇ обпаc:rl 10PIIAIl'llla 

ОСО 11 за ЗI1КОIIОДI1ВCТDОМ УкраїJШ, ідс:tlПIФіквціПIШП код зв ДВШІМ;І ЄДРПОУ 
26376375, 10РIІДIIЧI'~ адреса: КllїВСЬка обп., М. БроваРII. оуп. raropilla, 15. в особі 
ВIІКОIlУIОЧО~О обов ЯЗКІ~ MICLK0S:O ronoBl1 - секретаря paдll СППОЖlса Ігори 
ВПСІІЛLОВІІ ІП, ЯКlln ~1~ ІІа ПІДставі СТ.42 3aKOllY Укроїш. ((Про місцсвс 
саАlООРJlДУОDШIR О Украшш. з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Ореп ЛаРІІса MllxВnniBIIв, 10PIIAII'llla адрсса: м.БроваРII. 
оуп.ДIІМllтроnn.12. ідеНПIФікаціnlllln код 2236802 .... '. двni ."ОРЕНДАР'" J др)'і'О)' 
сmОРОIІІІ, YКnВJ111 цсп Договір про наСТУПllе: 

ДіIОЧ'" добровіпыІo і переБУВВlОЧ11 ПРІІ здоровому розумі та ЯСllіn пам'яті, 
розуміlО'l11 Зlln'lеJlJlЯ сооїх діn, поперСДllЬО ОЗllаПОМПСllі з ПРIІПllсаМI! цllвіпы�огоo 
заКОJlОДавстов, що реГУПJOJOть УКnОДСIШП 11І11\111 праВОЧlfff (зокрсма, 3 BII,.IOГD.\III 
щодо Jlсдіі1Сllості праВОЧIІНУ). відповіДIІО до затвсрджеllОЇ pilUCIIIIR~1 Броварської 
міської ради оід «30» вересня 2008 року N!!883-46-0S IlормаТІІВІІОЇ грошової 
оціНКIІ земель міста БроваРІІ. та piwellHJI Броварської міської рОДJl від 16.10.2008 
року .N!!898-47-0S, від 26.06.2008 року Н!!774-38-05 та кеРУIОЧllСЬ положеНIIJI,.1ІІ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земenЬІIОЇ діЛJlllКl1 від 06 чеРВllЯ 2007 
року YКnВJ111 цей Договір NI! І ("ада,,; - ДOlОllір) про BllccellllJl змі .. Д~ ДOГOBO~Y 
ореНДІ І земеЛЬJlОЇ діЛЯНКIІ від 06 чеРВllR 2007 року ЗD Н!!12 (11адDЛI - дОі'ОIl'Р 
ОРЄ1lдll) про таке: 

1. BHeCTlol до Договору ореНДІІ наступні змі"'l: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІ! Bllкnacn! в наctyпнііі.редакції:. •• 

? 3 Нормативна грошова ouillKa земenьноі діnЯІIКlI ЗГІДІІО AOBIДXII ВIДДIПУ 
«(_. • • у 1OJll'cтi БроваРl1 від 04 09.2008 року Н! 04-3/13-311137 
земельних ресУРСІВ .~ • 

~OBI~~2 (П'ять ТИСЯЧ дев'ятсот тpllДWlТЬ дві) rpllвиі оо Ko~inOK.)). •• у 
. елы�оіi ділянКlI ЗПдlIО ДOBJДКlI ВIДДlП 

«2.3. Нормативна грошо~ .0ЦIНKa зем. 27 102008 року .N!04-3/13-3/1491 
земельних ресурсів у МІСТІ БроваРl1 вІД •• 

cтaнoBlrrь: •• О'" сорок дві) rpllDlli ОО копinоJC.)) 
- 11 842 (ОдинaдцJIТЬ тисяч В1С1МС • 

.. гово ореНДІІ B11кnaCТ11 в Ilacтynlliii редакції: 
1.2.пунк: 3.1 ДР ру на 1 ОДІШ) рік. терміном до 26.06.2009 року. 

«3.1. ЦеП ДОГОВІР YК1JIIД~HO строком ( ОРЕНДАР має переважне право 
..... оо. цього Договору ., • 

ПіепJl закінчеННJl строку ДІІ • ОРЕНДАР ПОВllнеl1 не ПIЗlllше ІШК 
поновпеlШЯ ЙОГО на НОВІІЙ строК. ~ цьому стр раз~ку діі цього Договору ПИСЬ,.ІОВО 

ів до ЗlUClичеНIIJI • 
зв 30 IcвneHДBpHIIX ди аlір продовжsml nого ДІІО. Я 
повіДОМ11Т11 ОРЕНДОДАВЦЯ про н о переважне право ОРЕНДАР ІІС 

ПОПО)ІсенИJI цього Договору пр 
ЗDСТОСОВУІОТЬСJI у розі: UЇnLOBIU.1 ПРН1начеНIIJlМ; 
- використанні земепьноі ДЇJIJIHKII :~; ПЛDТJІ' 
- порушеННJI термінів сппаТlI орен .IILHOi Д~HКJI»' 

• НJI стану зer.I~ ... 
допущеНJJJl попршен 



J 'з.ПУIІІСТ 4.1 Доroвор,v 
4 J О І OPCllal1 ВIIIОІ 

(с .. ~C~~ДIIII П~ІІТD .1111 ncpioJ1 3 26.06.2008°CnI D 110C:ТYnllin РСl1IIкціі: 
дссять • U1COТICIB ВІД IIOPManlDllOi І'роl ~кy ~o 30.09.2008 рік СТВIIОПIIТЬ J 0% 

rpllBCllL І CКnllJlDc: иОООI ОЦІІІКІІ 3CMCJlblloi діЛRllКl1 _ S 9З2 
- 157,21 (сто п'нтдесRТ сім) ГРI 

IBellL 2 J копіПкlІ.)) 

сс4. І. OPCIIJ1lla плата ПОЧlшаlОЧ О 
відсотків BiJ1 IlормаТIІОlіої ГРОWО:О.З }.ІО.2008 року СТВtlОПIlТЬ 10% (дссять) 
CJ(JlIIДIIC: І ОЦІІІКІІ земcnы�оіi діЛЯllКl1 - І J 842 rpllOlli і 
- 1 184,20 (0.11110 Тllсяча СТО вісімдес 

RТ ЧOТlIРII) ГРllВllі 20 KoninoK в рік.» 

1.4.ПУIІКТ 4.3 ДОГОВОРУ о 
PCllltll ВЩCnDCnI У IIIlCТYlllliR рсдакції' 

«4.3. OpellAlla плата BIIOCIIТЬCJl і • 
(ТРIIДЦПnl) кanСНДDРllИХ дllів 110 р ВІІІІМІІ '.acrкa.\!I. щоміСJlЧІІО протягом зо 
(подnnсопого) міСRЦП бсз YPDX~all~'I~ 30 оста.шіl\l кanСIllШРШL\1 дllс,\І 3BiТlIOro 
рахунок Орендодавця Не 3321781 S700~S ~дXOM пс~ерах~DаШIR 110. розра.'lCУ'IКОВIIП 
ЗКПО 2357І923. МФО 82ІОl8 • К У Кшвськ.R облаСТІ М. КrICвa. І\"ОД 
13050500 - оренда зсмлі». • одержуоач - Броварське ВДК, КОД КnВСllфіквції 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору opellltll В11клаСТ11 в IlaCТYnlliR редакції: 
«(4.5.2. зміни розмірів земenы�оro податку та ставок opellallO· • .. ". І nЛОТll, ЗМІІІІІ 
~opMaTH~!IOI ГРОШОВОІ onIHКI!. піДВIІЩСНI.R цін. тарифів. змі,.11 коефіuіЄllтів 
lндексаЦlІ, ВIІЗllачеllllХ законодавством. 

у випадку віДМОВІІ Орендари ']мішml орендну плату 110 умовах. 
ВIІзначеllИХ п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірваТJI цеА Договір в 
односторонньому ПОРRДКУ». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди ВllклаСТІI в IlаСТУПllіП редакції: 
(4.5.4. у разі невнесення орендної nлаТIІ у СТРОК1!, ВIІЗllllчеllі QII,.I ДоroвоРОМ. 
сума заборгованості ВВIUК8єтьсн подаТКОВІІ,.. боргом і стягуєrьcJl 3 Ilapa:'yвmIIWI 
пені, що нараховуєтьсн на суму податкового боргу (з урахУВВlшям urrpафllllХ 
СІІІІкціП за іх H8JlDHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річн"х облікової CТDDКlI 
Національного баНJса У краї .... , діlОЧОЇ на ДСІІЬ ВІІНIIКНСНIIН тaкoro nOдDтrcoBoro 
боргу або Ііа день його (його частині) погашення. зanеЖllО від TOro, якв з вenllЧШI 
таких ставок є більшою, 38 КОЖНIIП календаРlшR деllЬ прострочеНllЯ у Пого 
сплаті». 

1.7. ПУНКТ 6 Договору ореНдІІ доповшml ІІОВІІ,.. пїдпуаlКТОI\І 6.4 

Ilаступноro змісту:' 
«б.4. Орендар зобов~заllИЙ D п'mJдешшй термін піcnи ~ep1КDDHOi pcєcтpa~ii 

Д aJ, б БVДЬ-RКJIХ "ДOДDТКOBIIX угод. ДоroВОРIВ про внесеllllЯ ЗМІІІ 
цього оroвору т а 0 • .:.1 • в' ну KonilO орrшІ'! державної 
та ДОПОВІlеtІЬ до Доroвору тощо IloдaТlI ВlДпо ~ • 
податкової службl{ за місцем знаходженНJI земenы�оI1 ДІЛІНЮІ). 

Доroвору ореНДІІ ДОПОВШІТ11 НОВІІ.І підпуаlКТОI\J 9.4.6 
1.8. Пункт 9 

Ilаступноro змісту: •• Д ov тalабо • • еРЖDВIІОї реєстраЦl1 цього огов Р.1 
«9.4.б. в П'JlТиденнпіі теРМІН ПІCJ1П д. n о внесення змін та доповнень до 
БУДЬ-RКІIХ додаТКОВl1Х ~Д'. дoroBO~:~ ор':.аIIУ держlUШОЇ податкової службll за Договору тощо надати DU1noBIAHY коп 

оо ЇJUtIIKII» місцем '3находження земельнО І Д • 



1.9. ПУІІІСТ 12.3 доrово 
IIDCТYnllOro змісту: «12.3.4. iJS~i:peI1J111 _ОП~~II!тl IIO~"M ПШПУll1n'ОМ 12.3.4. 
порядку У ВI'ПадICDX, ПсрсдБВ'IСJIJIХ :nIDOJQ 04lllСІ 13 СтОРІІІ В ОДІІОСТОРОШІЬОМУ 

заКОJlО~1 та ЦlI •• Доroвором». 
1.10. ПУІІКТ 12.4 Доroвору 

«12.4. РозіРВDJIШI ДоrоDOРУ оретиl Dllкnac:nl 8 HBCТYnllil1 ре_акції: 
ОДIІОСТОРОIIfIЬОМУ ПОРЯllКУ Д Opetlllll зсr.rлі ЗВ іllіціВТlIВОIО OpellllOДODЦН D 

nY111l'nI 4 njдny' IllСТів 6 4 та 904nycкaCI'LCR У раі ІІСDІІКОІІВІІШІ 0PClfдaPCr.1 BII1tIOf 
'''J , '. JUUIOro доroво Д • • 

зв іllіціmlВОЮ 0pC.IДOдaoЦR ру. OroBIP ВВDжається рОЗlрВDIIІІ1t1 
CVJlY приfillЯТОГО ІІВ ВІ". 03 моt.lСIІТ)' Ilабynя ЧІІІIJIОСТЇ оіДПОВШ'IОro ріWСШIІ 

J. • ".ory РСllllOlIВUЦЯ) •• 

2. ЦеП Договір піlUlЯГnС дсржавніП ~cтp '" 
JOV" aцll. 

3. ~eII Дoгo~!p набllрає ЧШfJIОсті піcmr піl1ПllСDШIЯ СТОрОШIІШІ та Пого 
деРЖDВНОI рс:сстраЦII та звстосовується ло праповіДlrОСlІІ1 ЩО ПIШIIКnI, з 01.10.2008 
~ 

4. Обо~' язо.к ЩОДО ПОJUUШR ЦЬОГО Доroвору ІІВ ДСРЖВВJІУ peccтpauilO тв 
ВItТРВТИ, ПОО II3І1Нl 3 йоro державною pcєcтpaцiєro, ПОКnIlДВlОТЬСІ ІІВ 0PCIIдOДaвцн. 

5. Інші УІ\ІОВ.І договору ОРСІІ11I1 зсмcnы�оіi l1іnSlllКIІ під 06 чсрвня 2007 року ЗВ 
N212 ЗaJIишmоться без змін. • 

6. Цей Договір укладено У трьох ПРІlміРШIКШС, що І\ІШОТЬ ОДІІВКОВУ 
10РllДllЧИУ силу, ОДИН З ЯК11Х 3іlШСОlltlТЬCJI D ОРСІІllОДавцн, npyn'" - в Орендар., 
третіП .. в органі, ЯКНП провів його держввну реєстраиіІо - КJIЇBcьКЇn регіошIлыІn 
філії Державного ПЇДПР.ІЄМСТВВ "ЦеIlТРУ держаВІІОГО ЗСl\lеЛЬJJОГО кадастру npll 

Державному Kor.iїTeTi УкрвіНIІ по земелыfмM ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КIIІвськоIО6ЛАСТ/ 
ІОРlіДичиа адреса: 

м. Б овари. Dул.Гагаріна,15 
і Сапо)кка Ігоря ВаСIIJlЬОВIІ'І 

ОРЕНдАР 

ПП Орел ЛПРІІСП ltI'L~nrUJ;""R 
IОРІlДllЧJlа адреса: 

вул. ДІ~ПІТРовв.12 
м.БроваРI1 
обп. Кllїаськв 



.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_"---__ --..;2008 року 
м. БроваРl1 

Ми, що підписалися нижче: Броварсыаa I\IЇCLlca рада, в особі 
ВIІКОНУIOЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської paдll Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону УкраїНІ І "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської paAII від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського головш) з однісї 

сторони, та ПРІІваТllllіі nїAnpIItl\ICUL Орел Ларш:а МllхаііліВШI з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa MiCIalca рада передала, а ПРllваТlшіі підпрІІСМСЦЬ 

Орел ЛаРІІса МllхоuліВIІО прийняла земельну ділянку площею O,002Iгn. 

для обслуговування кіоску по вул. ГагаріШI в panOlli РО]l\lіЩСIIIIЯ 

буд. Н!!2 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 26.06.2008 POICY за N!774-38-0S на умовах оренди на 1 (ОДШІ) рік. 

терміном до 26.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох приміРНJIКах і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Аl;ська нада 
кlIївсы�о;; області ~ 
ІОридична адреса: .... 
м. Бровари вул.Гагаріна,15 

, • ОГО 
Бик НУІочий обов'язки МІСЬК 
гол и - секретар міської ради 

.,,- ~ :-: •. "'/ 1'" 
." • .... '. t . ,~.' ~ ; .... r .. 

; ',;.'; ~# і' · -=, ' і І.В. СаllОЗIСКО / 

прИЙНЯЛА: 

Приватний підприємець 

Орел Лар"са МlL~аlіліВllаJ 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул. Диr.штрова,12 

d'& /Л.м.оргл/ --=-tJF!-ч---



Договір N!!l 
"ро .ІІI!СI!ІІ11Л 3.";" do Itu 

Id 16 'О.ОР1 оре",'" зс.иen""о' dілЛIІІ'" 
Il. ~'tQlIlI"'R 2007 РО"1ltі169В 
МІСТО БроваРl1 КІIЇВСЬКОї області 

7.1 ЛllСТОllаДR дві ТlIСП'lі BOCI.Moro РО"'"), 

ОРЕНДОДАВЕІіь: Бро~ьк~ міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, 10РI'ДII'lІІа 
особа зв ЗВКОJfОдaDСТВОм YKpalllJl, IДСlm.ФікаціRIIІІR код за aallll1.11f ЄДРПОУ 
26376375, 10РlfДlfЧIІ~ адресв: IСIІЇВСІока обл., м. БроваРІІ, вул. Гагаріllа. IS, в особі 
DlfКОJfУЮ'IОГО обов RЗКІ~ МІСЬКОГО ronoBfI - секретаря paдll СВ'IОЖfСIІ (ГОРІ. 
ВIІСIIЛLОDJI'.а, ЯКllП ~I~ ІІВ підставі ст.42 3aKOllY УкраїlІ1І «Про місцсвс 
СIВIОDРЯДУDDJfJIЯ О Украшш, з OДlIOГO боку, та 

OPEJJДAP: ПП Абрамова Ларш:а ПIIЛllПіВIІВ, 10рllДII'ша адреса: І'І.БРООВРІІ, 
вул.К1.ївська,296-а кв.91,98 іДС.,ТIIФікаціfiIШП код 2490411288. дa.nі -"ОРЕНДАР", 
3 дРУlОі сторот" уклали цеП Договір про IlаСТУПIІС: 

Ді10Ч11 добровільно і переБУВaJOЧJf Прll здоровому розумі та ЯСIIЇn пам'яті, 
розумі10ЧlІ значения своїх діП, попереДl'ЬО ОЗllаПОAfлеllі з пр"оsrсвш ц"вільноro 
3DlСОllОДавствв, що реГУП101ОТЬ укnадСНI'П 111І1'11І праВОЧ1І1І (зокремD, з Вfll'lОrDAШ 

ЩОДО недійсності правОЧІІНУ), відповідно до зптвеРД"dССШОЇ ріWСlІlІЯl'f Броварської 
міської ради від «ЗО» вереСІІЯ 2008 року .N!883-46-0S 1І0РМВТІ'Вllоі грошової 
оцінки земель міста БроваРll, та рішеllllЯ Броварської міської радll від 1 б.l 0.2008 
року Н!!898-41-05, від 20.09.2001 року N!4S2-21-0S та ксрytОЧllСЬ ПОЛОik"СIІІIJIМII 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ОрСllДlI земcnьної дїnЯllКІI від lб Ж~DТ1IЯ 
2007 року уклали цей Договір Н!! 1 <ІІадалі - Да?овір) про ВIIСССI111J1 змш !'О 
Договору оренди земельної діляНЮI від 16 жовтня 2007 року за N!!lб98 (11адМI -
Договір оре"дrt) про таке: 

1. Внести до Договору opeHlUl настуПІІі зміНІІ: 
1.1. Пункт 2.З Доroвору ореНДІІ BHКIIBCТU в IlаctyпніП .редакц1ї:. •• 

ее2.3. НормаПlвна. грошо~ .oцillкa ЗСI\Iс:пьно;, fo~::~ ;:;0 Н:О:;;;з~;f4~~ 
земельних реСУРСІВ у МІСТІ БроваРl1 ВІД • 

C't8Новить: .... amtrn. п'т) rpllDeH!. ОО копїПок.JJ - 9425 (Дев'ять ТlICJJЧ Чonlриста",_.-

1 7. П ІСТ 3 1 Доroвору ореНДІІ ВllкnаCnI в иаступиіR редакції: 
• • ув . 2 ( а) РО"'І тepl'lillOM до 20.09.2009 POI\-Y· 

ес3.1. Цей Договір У1cnадено ~OКOlot на дору ОРЕНДАР має переВШІ\"Ие пр~о 
ПїCJlJl зшнченКJJ строку дu цьoro Доroво • ОРЕНДАР ПОВІІНСН не пїЗllіwе П1Ж 
поновлення його на HO'11n строк. '! цьому разІ дії цьоro ДоroВОРУ OIICLI'IOBO 

.з. ДО 3IUQ11чеННІ СТРОКУ • 
за зо кanендарн}1Х ДJtlB . . 1m. Roro AIIO. 

повідомити ОРЕНДОДJy;}ЦЯ про НDIІ:роПРО~:;DаЖllе прово ОРЕНДАРЯ не 
Положення цьоro ДоговоРУ 

ЗВСТОСОВУ10ТЬСJI у разі: 'nЬODIIM ПРll3начеIIlfЯ1.I; • •• дїJUt1l1СІІ ке 3D ЦІ 
• ВИКОРllстаННl зе~~ЬИОl о НДJloi ПЛI1Т1t; 
• порушення Tepr.IIHIB сппаТl1 ре enьиої дїJIRНКlIJ). 
- допущенКJJ погіршенlUI стану зем .n редакції: 

IICТiI в наСТУПНІ) оо 

1 3 Пункт 4 1 Дотовору opellДli ВІІКЛ 'В: nсоТКЇВ від IlорМ&Тllвиоі rpОШОВОI 
• .' 10% (ДесІТЬ, -

сс4.1. Орендна плата CTDIIOD11-z.,S оо ГРJJвеиь і складає: 
оцінки земельної діЛJUlКІІ - 9 - ") трnaІІі 50 копіііОІО) 

• 942,50 (деВ'JlТСОТ сорок ДВІ 



1.4.П~IІІСТ 4.3 ДоroООР,V ор 
,J СІІДІІ OllКnaCТII v 11 'n Оо. 

«4.3. ОрСНДllа мата ОIIОСIП'LCJI • ,J аетуПIll pcдaKQII: 
(ТРllдlUlТll) кanСllДDршrx дllіо IIa~IOIIII"11 частка.\111 щоміСR'IIIО протвгом 30 
(nOДD1Xoooro) r.rіCJIЦЯ без YP~allllR ІІІІХ за oCnUIllїAI кanСIШОРШIМ ДІІСМ зоі'ПIОГО 
рІІХ)'ІIОК ОРСllДОдавця Не 3321781S70~~ 1WUrX0м ncpcpa.")'DlllIIIR 110 РОЗpD.'()'ІIКООIIIІ 
зкпо 23571923, МФО 821018 . S УДК ~ КlIЇocLкin області м. КlIСОо., код 
13050500 - ор&шда землі». ' ОДСРil\")'Dа'l - Броварське 8ДК, код кnаСllфікації 

1.5. П~ІІКТ 4.5.2 Дoгooop~ о 
• • • рСllДlI OllкnaCТII о IlоетуПIfїn рсдакції: 

«4.5.2. ЗМІІІІІ РОЗМIРIО ЗСМСЛLIIОГО по а оо. 
IlopMaТlIOJfoi грошооої ouillK • .ц тку та стаоок ореllДІІОI плаТll, ЗМІІІІІ 
1'llдексації ОIIЗllll'IСIIIIХ З"КОІІ 11, ПIДОIIЩСIIIIR uill. таРllфів. зміllll косфіціСllтіп , .. одаостпом. 

у ОlfПDД~ віДМООIІ ОРСІІ • 
4 5 дарв зr.IIШIТlI OPCIIДII~ плоту 110 VI\IOBD.'It 

ОJJЗllачеНlIХ п.. ДOГOBOp~ Ореllд .,J • ' , одаВСЦЬ має право рОЗlрваТIІ цсП ДОГОВІР о 
ОДІІОСТОРОІІНЬОМ~ порвдку». 

1.6. П~ІІКТ 4.5.4 Договору ореllдll B11кnaCТ11 В IІОСТУПlfіП редакції: 
«4.5.4. У разі lIeOIl~CCIIIIJl ОРСllдllОЇ плаТlI у стрОКІІ, ВIІЗllаЧСllі ЦІ 11\1 ДОГОВОРОМ, 
CYI\f~ заборгооаносТl ООllжаєтьсв подаТКОВIІМ борroм і СТВГУЄТЬСJl З IlаР:JX~оаШIВМ 
пеНІ, ~o H~~axOB~ЄТLCJl. ІІ? C~MY подаТКОВОГО боргу (з ~рах~ваlllіJlI\І штрафllllХ 
санІСЦШ за ІХ IIUOIIOCТ1) ІЗ розрахУllКУ 120 відсотків ріЧllШС облікової стаВК11 
HaцiOHanLlloro банка У країIІІI, діlОЧОЇ ІІа деllЬ BllllllКJlellllJl ТIlKoгo податкового 
боргу або на день його (його чаСТllllі) погашеllНВ, залежно від того, Jlка з оелll'lllll 
Т8К11Х ставок Є більшоlO, за КОЖlIІІП калеllДОРШIП деllЬ ПРОСТРОЧСІІІIJI ~ ПОГО 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІІ BllкnaCТJI В IlаcтynніП редакції: 
«6.4. ОреlІдар зоБОО'ЯЗсlJlніі В п'ЯТllДеННIIЙ термін піСЛJl державllОЇ реєстрації 
цього Догооору та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВllХ угод. Договоріо про BlleeellllJl зміll 
та доповнень до Договору ТОЩО надаТl1 відповідн~ KonilO орПlН)' держаВllОЇ 
податкової служби за місцем ЗllаходжеНlIЯ земельної діЛВНКJI». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТJІ НОВІІІ'І пiдnУНКТО~1 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'JlТИдеННIIЙ термін післв державllОЇ реєстрації Ц~OГO ДOГOBOP~ та/або 
будь-яКJIХ додатковшс УГОД, Доroворів про внесення З~ІН та ДО~ОВllеIIЬ дО 
ДОГОВОРУ тощо liaдaТlI відповідlIУ копіlО органу деРЖВВllОI подаТКОВОI СЛУlКб11 за 
місцем знаходжеНIІЯ земелыІїї ДЇЛВIIКlI». 

1 9 П ;~ з: Договору ореНДІІ ДОПОВНlml НОВІІІ\І пiдnУНКТО~1 11.3.3. 
•• ~КТ • • 3'" вою OДlliEЇ із СторіІІ В односторопньоr.IУ 

наступного ЗМІСТУ: (сl1.3 .. Ul1ЦIПТJI І ДоговорО~I» 
порядку У випадках, перё)'t\іD&lеlI1IХ заКОНО~1 та ЦІ'" • 

11 BIIКnOCТII В наступній редакції: 
1.10. Пункт 11.4 Договору ореllд ті ЗD ініціаТlIВОЮ Орендодавця в 

«11.4. Розіроання Дnговору ореНДІІ зе~ разі неВllКОНlІІlІIВ OpeНдВpel\1 BIIMor 
ОДНОСТОРОІІНЬОМУ ~ОРJlДI(У ДОПУСКВЄТЬд~:Вору,» 
пункту 4, піДПУШСТІВ 6.4 та 9.4 ДtUlОГО 

• іі реєстрації. 
2. Цей Договір пі1U1J1ГnЄ дерЖВDJlI 

• iдmlСВlIНЯ СТОРОІІІІІ\ІП та iioro 
3 Цей Договір IlабllРПЄ ЧllННОсті nlCJUI '~1I0CIIH шо BIIIIIIКJI1I З 01.10.2008 

• тСJl до правОВI_ 
деРЖВВllОЇ реєстрації та застосовv 

IШIL 



4. Обо~'ЯЗО!, иlОДО ПОДІIІІUl uьoro Доroвору ІІІ Aep~KBBIIY реСcтpDJtію то 
PIIТPBТlI, пов Я31Ш 3 Пого деріlШВ11010 рссстраиіСIО. ПОКnDдВIОТLСА ІІВ ОреIlДОДnВІLИ. 

S.llluli УМОnl1 ДОГОВОРУ OPCIIAII зсl!olcJIы�оіi дin.ШКlI від 16 ЖОВТІІ. 2007 РОКУ за 
1(е1698 ЗМ11UllUОТЬСR БС'3 зміll. 

6. Цс.і Договір уклnд.СІІО у трьох npllMipllllКOX. що МОІОТЬ OAIIDКOBY 
IОр"Дtl'111У СIUlУ. ОДІІІІ 3 ЯКІІХ 3110XOДllТЬca В ОреJIДОШl8W1. IIPYflln - D OpellABPJI, 
третіП - в оргаllі, ЯКIIП rlPOBiB І\ото ДСРЖUlrу ресстраціlО - КиївськіП periOllOnLllїn 
філії ДержаВІІОГО піДПРllСl!оІстоа "ЦСIІТрУ дсржавl,ОГО зсмслы�оro кадвстру ПР" 
ДержаВJlОМУ комітеті УкрnїШllІО зсt.lCJILJlllt.I ресурсам". 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

6ров,аРСЬК,1 МІСЬКІ' РІІД,. 
KIIIBCIJKo106lMCТI 
10Рl1Дl1ЧJJа адреса: 
м. БроваРІІ, Byn.rnrnpїtta.1S 81) ~\O~ Ігор. B •• "OI ••• "' 

d ~o /.B.CRflOJICI\" 

ОРЕНДАР 

ЛЛ 116ptL"O'" ЛПР"СR л.ш""",," 
IОРIІДlltша адреса': 
вул. КJlївcькn.296-a кв97,98 
м. БроваРІI 
обл. KItїBCLtcD 

J4 Л.nJl6plt.lltМO 



.... АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльної ДІЛЯНІСИ 

М. БроваРIІ 

Ми що піДПIIСалися IІИжче· БроваРСЬtJOа • б' , '" lшська рада, в осо І 

BIIKOIlYlOtloro оБОВ'ЯЗIСІI міського ГОЛОВІІ- секрстаря міської paдll Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діс па підставі СТ.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в У l(раїІІ і", розпоряджеflНЯ Броварської міської paдll від 

24.07.2008 N!!128 «Про ВIІІ(онання обов'язків міського ГОЛОВІІ» з оДніс'і 

сторони, та ПРlІваТIШП піДПРIІЄI\ІСЦЬ Абрамова ЛОР.ІСО П11ЛlшіВ11R З 

другої сторони, склали цей Акт про наСТУПllе: 

Броварсыаa I\lісыоo рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРIІЄМСЦЬ 

Абраl\-Іова Лариса ПllЛlшіВllа ПРllііняла земельну ділянку площеlО 

0,0026га, для обслуговування кіоску в cКJIaдi павільйону очікуваfl1lЯ по вул. 

KpaCOBCLKoro,l в м.Бровари. Земельна діЛЯНl(а надана рішенням сесії від 

20.09.2007 РОКУ за .N'!!452-27-05, від 30.09.2008 POICY К!883-46-05 та від 

16.10.2008 POICY К!!898-47-05 на умовах оренди на 2 (два) роки, терміном 

до 20.09.2009 року. 
Цей Акт складено у трьох ПРllміРНИI(8Х і Є невіД'ЄІ\ІНОIО частиноlO 

договору оренди. 

прИЙНЯВ: 

приваТНIІЙ піДПРllємець • 
A6pllJ1tOlln ЛnР"Сn Л,UlIllJlllllа 
10РJJДJlчна адреса: t.1.БроваРfr 
вул.Київська,296-А, кв.97,98 

JI!:j І ЛЛ.А6pt1A/DtlIJ 



Доrоuір,Nрl 
"РО tlllece""R 1."/11 do dOlO'OPJ' OP;"dll 'I!."Шl""оl dlл,,,,,,,, 

,/~ /2 C/''''R 2005 ро"уАі507 (ІІІ) 
МІСТО БроваРl1 КІІЇЬСЬКОЇ області 

11 .ІI11СТОIIIIДП ДІІІ ТIIСII'lі IIOCI'~loro PDI~ 

ОРЕІІДОДЛDЕЦІ,: Брова • 
..' • РСЬКnМlська РIUUIІ(ІІЇВСЬКОЇ облості, 10Рllдll'ШП особn зп ЗnКОllОДОВСТПОМ YKp~llIIl, IДСllТlIФікаціПШIП КОД за ДОІШМІІ ЄДРПОУ 2637637S. 

IOPII~II'1II0 ~pcco: кIIIвсы�nn обл •• м. БроваРII, вул. ГогаріllО, І S. в особі DIIKOIIYIO'IOro 

o~on JlЗ!(ІІ МIСItI(ого ГОЛОВІІ м- CCKPCТOp~ paдll CnIIO;K"O ІГОРІІ ВIІСIIЛI,ОIIll'lП, JlКIIП діс Шl 
ІІІДСТОВІ ст.42 301(011У УКРОІІІІІ «Про МIСЦСВс СnМОВРЯДУВОlll1И в УКРnїllі •• , з ОДІІОГО боку, 
та 

ОIJЕIІДЛI
J

: ПП. ССМСІІСІІКО СсрпП '00110011'1, IОРIIДII'1ІІ0 адрссо: м.БРОВОРII, 
Ilyn.rOfBpilla,16 1(11.85. адСIІ:IIФіКОllі1іllllli код 2277012078. дапі -"ОРЕНДАР", з др}','оІ' 
стUРШIІІ. УICJІОЛІІ цеl1 ДОГОВІР про IlаСТУПlIС: 

ДіIО'l11 доБРОllіла.IІО і псрсБУПОIО'1ІІ ПРІІ здоровому розумі та ЯСllіП IlRм'Jlті. 
розуміlО'1ІІ ЗІІО'ІСІІІІІІ СВОЇХ дin. ПОПСРСl1lll,О 03110ПОМЛСllі 3 IlрIIПIIСDAI" ц.шілы�огоo 
ЗUI(ОIlОДОВСТВО, ЩО рсгуnaОIОТІ. УІ(ЛОДСІІІІІІ ІІІІМІІ ПрОВО'11111 (ЗОКРСМО. З BIIMOГnMII щодо 
IlсдinСlІості ПРОВО'ІІІІІУ). відповіДIІО дО ЗОТВСРДЖСІІОЇ ріШСllІІJlМ БроваРСLI(ОЇ міської РМІІ 
від ссзо.. ВСРССІІЯ 2008 РОІСУ N!!88З-46-05 ІІОРМОТІІВІІОЇ грошової оціНКIІ зсмсль міста 
БРОВОРІІ, то ріШСlІlІЯ Броворської міської радІ І від 16.10.2008 року N!!898-47-0S. від 
26.06.2008 РОІСУ N!!774-З8-0S та КСРУІО'ІІІСІ. ПОJІОЖСІІІІЯМІІ ПУllктів 4.S.2, 4.S.3 та 9.1.3 

Договору ОРСІІДІІ 3CMCJlbllOЇ діЛЯIІ~11 оід 12 сі'IIIЯ 2005 P0h.'Y YКn~III. цсП ДO!'йBip~!! І 
(IIadaJl; - Ди;ооа;р) ІІРО ы�сссIІІIJI ЗМІІІ до Договору ОРСШД'І земcnы�оI� ДlnЯIIК.1 ВІД 12 СІ'ІІІJI 
2005 РОКУ зо N!!S07 (т) (lІадапі - ДОlиаір орстдІІ) про таКС: 

1. ВІІССТІІ до ДОІ'ОВОРУ opellAl1 lІостуnalі зміlШ: 

1.1. ПУІІІСТ 2.3 Договору ОРСІІДІІ BIIКnOCТII В IIOCТY~lIin PC~Klliї:. • 
«2 3 НОРМОТІІВІІО грошово ouilll(O ЗСМСЛЬІІОЇ діЛЯIІКl1 ЗПДІІО ДОВIдКIІ ВІДДІЛУ зсмcnыІІхx 
pc~~pciB У місті БРОВtlРl1 від 20.08.2008 року Н!! 04-3/13-3/!087 ~IIOBIIТЬ: 

- 14024 ('ІО'І'ІРШJДЦПТІ, ТlIСЯЧ ДDQДЦIIТЬ 'IОТІIРII) rplIBI!1 ОО КОПІ~ОК.... • 

«2 3 ІіОРМОТIІВIІО грошово ouillKa зеМCnLllОЇ діЛЯllКIІ ЗПДІІО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ зсмcnыІІхx 
". •. Б 'ІД 21 І О 2008 року НІ! 04-3/13-3/1352 CТDIIOBIIТЬ: РССУРClВ У МІСТІ РОВВРІІ В •• • ОО'п К» 

-15407 (n'JI'rIIDдЦlITb ТІІСИЧ 'IOТIlpIICТD СІМ) грllВСllЬ КОПІ О • 

11К1IПСТII В IIОСТУПllіП рcnoкції: 
1.2.Пушст 3.1 ДоroВОРУ ОРСllдl1 о ік тcpMillOM до 26.06.2009 РОКУ. Піcnя 

ес3.1. ЦсП Договір YICnOДC~O СТРОКОМ II~~~~II~:M~C переВОЖllе прово ПОIIОOnСIIIIJI по~о 
ЗDкіll'lеllllЯ СТРОКУ діі ЦЬС1ГО Договору, Д Ilе П·I.llіwс lІіж зо 30 капСllnOРІІІІХ ДІІІВ 

• ОРЕНДАР ПООІІІІСІІ ~ ДАВЦЯ 
110 1І0ВllП CTpOIC. У ЦbOM~'p~ ОО у ПІІСЬМОВО повіДОМllТlI ОРЕНД0 про 
до зокіll'lСIІШI С1'рОIСУ ДІЇ цьоro Дого Р 
110t.lip ПРОДОВЖІІТІІ '10ГО nilO. о ПС СRП)КІІС прnoо ОРЕНДАРЯ ІІС ЗОСТОСОВYlОТLСЯ У 

ПОnОЖСllІІJl цього Договору пр Р 

разі: 'nЬОВIIМ IIРIIЗllаЧСIIIIЯМ; 
• оо • JlIIКII ІІС ЗП ЦІ 

- RIII(OPIIC1'UIIIII 3CMCl11allOl ДІЛ оо ПЛОТІІ' 
• • т І ОРСІІДІІОІ , 

- ПОРУШСІІІІJІ ''CP~IIIIB спnп І смсnltllо'і діnЯIIКIШ. 
- ДОПУЩСІІІIJI ПОГlрlUСlІІlJI СТОІІУ з "'"'ПllіП рсдакції: 

IкnаСТIІ в 110 ... " 1.3.ПУIІІСТ 4.1 ДоГОВОРУ ОрСIІДl1 ВІ 



«4.1. Оре!ШlIО плата ІІа період 3 26 О 
(десять) ВlДсоткіо від IIOpr.lOnl8110i ~ 6.20~8 ~oкy по 30.09.2008 рік CТOIIODIIТЬ 10% 
і скпадас: ШОВОІ OQIIIKII зсмc:nы�оіi діЛJlllКl1 - 14 024 rpllDellJ. 

- 371,67 (ТPIICТD ciMдecRТ ОДІІО) 
«4.1. Opellдolla плата ПОЧllllaJОЧl1 з 01 i~1811I 67 копіПок.» 
IIOPMOТlIBIIOЇ грошової ouillKl1 зсмc:nь' :2~08 року CnUIODIIТЬ 10% (десять) відсоткіо від 
_ 1 540,70 (ОДІІа Т1ICJ1ча п'ятсот соро 1)101 дuUllllCIl- IS 407 rpllBCllL і cКJJDДIlЄ: 

к rpllDCllL 70 l�.-опіПок D рік.» 
1.4.Пушст 4.4 ДОГОВОРУ ОРСIIДlI 

811КnDCТII У IlвctynlliR редакції' 
«4.4. ОРСIIДlIО мото BIIOCIIТLCJI ріВIIII"'11 • • 
кanСJlДВРШIХ ДІІів, JlВСТУПШIХ ЗВ ocr;u' ЧIІСТКа.\lII ЩОМIСJlЧIІО протягом 30 (ТРIІДЦЯТlI) 
без урахУВВШIJl ПДВ WnJIXом пе 1111"IКМСlllIDРIllIltl ДlIСМ ЗDіТlIОГО (податкового) міCJIЦЯ 
33217815700005 У ДІ( У I<JIЇDCLкі~:;ВВ!111JI 110 розра:<УIІКОDIІR рахУІIОК ОреlfДОllDDЦЯ НІ! 
одержувач- Бровврськс ВДК коп a~."I. ~Icвa, КОД ЗКПО 23571923. МФО 821018, 

, ~ кnacll'IIIKBQII 13050500 - OPCIIAB зсмлі». 
1.5. ПУНКТ 4.6.2 Договору opellAl1 BIIКnB "м • • . CТlI В ІІВСТУПІІІП PCДBKQII: 

«4.6.2. З~ІІІІІ. Р03МIР!В земелыІго подвтку та ставок ОРСІІДІІОЇ ПЛВТІІ, з,..іШI IlopMaТlIDIIOЇ 
ГРОШОВОІ ОЦІІІКІІ. ПIДВlfЩСllНJI Qill, таРllфів, зміllll косфіціЄllтів іllдсксоції DIIЗIIО'lСIIIIХ 
ЗВІСОІІОДВВСТВОМ. ' • 

у випадку віДМОВIІ ОреllдВРЯ зміllllТlI OPCIIAIIY плату ІІВ умова.'(, ВIIЗllа'IСIIIIХ п.4.5 
Договору, Орендодавець мвє право розіРВВТIІ цсП Догооір в OoЦllOCТOPOllllLOMY 
порядку». 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в IIВСТУПllіR рсдакції: 
«4.5.4. У разі невнесеllllЯ ореllДНОЇ плаТlI У стрОКІІ, DllЗllачеllі QIIM Договором, сума 
заборгованості ввахсаЄТЬСJl подаТКОВIІМ боргом і СТJlI}'ЄТЬСЯ З IIBpa.'<YBBIIIIJI,.. ПСllі, що 
нараховується на СУМУ податкового борІ)' (з урахУВВllllJlМ WТPВфllllХ СDllкціІІ зв їх 
IIВJlBHocтi) із розрахунку 120 відсотків ріЧНJfХ облікової ставК11 націоllалыІго БВllКО 
України, діlОЧОЇ на деllЬ ВIІНІlкнеННJI такого податкового борІ}' або 1111 дснь Пого (Пого 
частині) погашення, залежно від ТОГО, якв з велИЧІІІІ тaкllX ставок Є білЬШОIО, ЗІІ КОЖlIllП 
календарний день прострочеННJI у ЙОГО сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренДн ДОПОВНІІТІІ ІІОВІІМ ПШПУІІКТОМ 6.4 ІІВСТУПІІОГО 
змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ЯnlденниА терміІІ ?іС:ЛI державної p~ЄCТPlIЦiї цЬОГО 
ДОГОВОРУ тalабо будь-яких додаткових yroд, ДОГОВОРІВ про BHe~eIIHJI З"ІІІІ ~ AOnOBllellL 
дО ДОГОВОРУ тощо надати відповідну копіlО органу державНОІ подаТКОВОI службll за 
місцем знахоД)кення земcnьної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНlml НОВІВІ пїдпytlКТО"1 9.4.6 JlаСТУПJlОГО 
змісту: .. 

, оо ? • е жавної реєстрації цього Договору тalабо будь-
«9.4.6. в о RТlщеННlfli теРМІН ПІСЛЯ др. та доповнень до Договору тощо 

Д говорів про BHecel1НJl ЗМІН IКlІХ додаТl(ОВИХ угод' о м двткової службll за "Іісцем знаходжеllllJl 
IllІДВтн відповідну копіlО органу державНОІ по 
земельної ділЯIІКИ». 

nOBН1ml нов"" пїJ!пунктоt.1 12.3.3. 
1.9. Пункт 12.3 д?г.o~opy opeIIДI:tї~: Сторін в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ порядку У 

ІІВСТУПНОГО зміМ'V' «123.3. lHIЦll1ТIIBOIO оди 
_.J" llМ ДоговОРОМ». 

ВllПадках передбачених заКОllоt.1 та Ц _ 
, аС'Пf в ІІаступнііі редакЦІІ: 

1.10. Пункт 12.4 договору opellдll BII~t.lJli за ініціаТ1IВОЮ Орендодавця в 
«12.4. РозірваllНЯ договору ореІ1д" • HeBllКOIIDl1H1 Орендаре,,1 ВІІ"ІОГ пункту 4, 
ОДlIОСТОроиньому ПОРЯДКУ допускаЄТЬСJl У разІ 
ПідпУНКТів 6.4 та 9.4 даного договору. 



1. цсп Договір піJUIJIІ'ВС дср-,кавllіП реестрації. 

3. Цей Договір lІабllрає Ч1ltlllОсті піcnя підПltСВllllR СТОРОІІD.\Ш та Поro дсржаDllоі 
реєстрації та застосовується до правовіПIlОСlll1 ЩО RIltЩЮ111 '1 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щодо подаШIН ULoro Aoroвopy ІІа ДСР-dШВІIУ рссстр;щіlО та DllтpaТll, 
пов'язані з noro ДСРЖDВІІОІО ресстраціDО, ПОКJ1ада1ОТЬСІ 1111 QpelU10Aa8UR. 

S. Ь4ШЇ УМОВ1І доroвЬру opellAtI зсмcnыlіi дinlllКlI від 12 сіЧІІІ 2005 року за N!S07 
(Т) ЗaJIllWDlOТЬСЯ без зміll. 

6. ЦеП Договір yкnaдello у трьох ПРlІміРIШКВХ, що MalOТЬ OAllaKOBY IОРIU1ltЧII~ 
СІUlУ ОДІІІІ З ЯКІ ІХ зttВХОДIІТЬСЯ В OpellдoдaBЦR. ДРУПІR - 8 ОРСllдарн, третіА - D орraш, 
НКlIЙ' провів noro деРЖВВllУ реєстрацію - КІІївськіА pcriOllВnLllifi фіпіі ДеРЖD8~IО~ 

• nпрttсМСТВD "Центру державного зсмcnыtгоo капастру Прll Держа8110МУ KOMITCТI 
m~ " 
УlсраїIШ по земепьш"м ресурсам. 

ОРЕНДОДАВЄЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАд,' 
КІІІвськоl ОБЛАСТІ 
10 JДlічиа адреса: • 

ваРІІ, вуп.ГnrаР1Ка, 15 
бі апо)кка lrоря ВаСІIJ1ЬОВIIЧ 

І.В. CIJIIO:JICKO 

" . . . ',... ", . ..... . -' 
• '. о І . . І " 
: f І . " 

't \ !/о "І . ",.' ,' .. ."." , . . "\ ., ... .. ,,~ ... ' 
• ~ '- ';'0 .. ~. ~ (" . 
• МП'. .. "-. . 

'10(:".... ~" 0:.. о' і ·.0 'J І' .,,' 
". '1 ., •• 
~;:.~ 

'о 

ОРЄНдАР , 

ПП Cl!Altllf!""O Ctpziii 11111110'"'' 

ІОРltДIlчна адреса: 
вуп, rвrapilll1, 16 К8.85 
м.Бровари 
обп. Кllівська 



ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧ~ ~~M 
t ЕЛLНОі ДIЛЯНIСИ 

11 J.I " ___ 1;;.,.;' ___ 2008 року 
М.БроваРIІ 

Ми, що підписалися НИЖЧе. Б 
. pooapCLlca I\lіська рада, о особі 

ВIiКОНУIОЧОГО оБОВ'ЯЗICJf міського ГОЛОВІІ- ... 
секретаря МІСЬКОІ ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє ІІа підставі ст 42 З у.. . 
. акону KpalHII "Про МІсцеве 

самоврядування в У країні", РОЗПОрядження Броварської міської ради від 
24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОПОВІІ)) 3 одніє.ї 
сторони, та ПРlІваТIfII" піДПРllЄl\lСЦL ССІ\ІСІІСІІІСО Ссргііі 10a110011'1 3 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllоаТlшіі піДПРllСl\lСЦL 

Ce1\'leHelIICO Сергіо ІваНОВllЧ прийняв земельну ділянку пnощеlО 0.0030га 

по бульв.НезалеЖlІості,15 дли обслугооуоаllllП Ісіоску о I\I.БрооаРIІ. 

Земельна діЛЯНl<а надана рішенням сесії від 26.06.2008 року за К!!774-38-05 

на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 26.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО чаСПIНОЮ 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Аlіська рада 
10ридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гаг.JPіна,1,5 
ВИКОНУJОЧИЙ ~.БОВ язки 
~ ького ГОЛОВf! - - секретар 

М . К. ··ради 

'': І. 

ПРИЙНЯВ: 

ПП CЄlJltllellKO С! 
ІОРJJДJJчна адреса: " •. БроваРI! 
вул.Гагаріна,1 б кв.85 



Договір 1UOal 
"ро ""еее""в ~lIii' -' -' оІ'!. 

uQ UQlQ'OPJ1 Q d 
~/') 20 Л"""R 200f,m ":r~"l!ІІь,,оr diлR""" 

МІСТО Б РОItJ' А!2В 
РОВnРl1 КllїВської області 

20 nJlСТОПnДП а0і ТШ~Я'lі OOCLaloro 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська • 
Мlська рада К - ." • особо зо ЗОIСОltодовством УкраїШI, ідеllПlф' • 1118СЬКОI облаСТІ, 10PllAlllllla 

26376375, 10РlіДJtЧІІО адреС0: КІІЇВСЬКО об 1Ю:IПШIП код за даlllll\lІІ ЄДРПОУ 
ВIІКОНyrочого обов' ЯЗКІІ міського голо~; ~ cp~Bapll, вул. rarapillo, 15, в особі 
ВВСII"'ІаОВII'IП, ЯJCJIП діс на підCТD' 42 скрстаря Paдll СППОіККП Ігоря 
СDІОВРЯДУВОIJIJЯ в УкраїІІі ••• 3 ОДІІОГО б:ку~~ ЗаКОllУ УКРОЇШІ ссПро I\lісцсве 

ОРЕНДАР: ГрОМ8lUI1ІІ111 Задоро' 'п А' • 
ЖІІІ І IlатоЛlП АІІДРІПОВІІ'І 10Р'IДIIIIШI 

OД~C~: м.Брова~~,. пул.М.ЛаГУIІОВОЇ,7 кв.39, іДСlmlФікаціПlшіі код' 1470906893 
ДМ1 - ~PEHДAP • ~ дPY?~Y сmОРОIllI, уклалll цеП Договір про lІаСТУПIІС: 

~110'1Jf доБровIлыІ~ І п.ереБУВВIОЧИ npll ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСllіП пам'яті, 
РОЗУМІІОЧІІ ЗlJачеllНЯ СВОІХ ДlП. попередньо ОЗllаЙОI\ІЛСllі з ПРIIПJICnМII цllвілы�оro 
заКОllода~ств~ ~o реГУЛІОІОТL ~клад~НlIП 11111.111 правОЧІIН (зокрем0. 3 BllMOfDMl1 
щодо неДIАСНОСТI праВОЧИJJУ). ВІДПОВІДНО ДО затверД)J(Сllоі рішеНllЯМ Броварської 
І\ііської радIl від (сЗО» вересня 2008 року N!883-46-05 IIOpMaТJIВlIOЇ грошовоі' 
оцінки земель міста Бровар.!. та рішеНIІЯ Броварської I\lіськоі POДII від 16.10.2008 
року N!!898-47-05 та кеРУІОЧІ!СЬ положеНllЯІ\ll1 пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної діЛJlНКJI від 20 липня 2007 року укпалll цеП Договір Н!! 
1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін ДО ДоrОDОРУ ореlІl1ll ЗСI\IСЛЬНОЇ ділКІ11С11 від 
20 JIИПНЯ 2007 року за p.N!!28 (надanі - Договір opelldll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІ! наступні зміНІ!: 
1.1. Пункт 2.З Договору ореНДІ! ВfIКЛОCТJ! в наступніП.редакціі:. 

«2 3 HopMaТliBHa грошова оцінка земсльної ДЇJuIIIЮI зГІдНО ДОВІДКІІ BIMlny 
зе~I~ЬН.1Х ресурсів у місті Бровар .. від 03.11.2008року N!! 04-3/15-3/1009 

С1'8Новить: ) оо копіііок. 
_ 4921 (чотири ТlICJI'!і дев'ятсот ДBOДWIТЬ одна rpllВJlЯ 

в наступніП редакціі: 1.2. Пункт 3.1 Договору оренДІ! виклаCТJI .' 
• 14 06 2009 року. ПІСЛЯ ЗlІКІнчеl!НЯ C'lpоку 

«3.1. Цей Договір укладено тер&!IНОI\І ДО • ~ право поновлеНl1Я ЙОГО на IІОВIIП 
діі цього Договору ОРЕНДАР ~Iaє переВ~lІіше Ilіж за 30 кanендаРJIIIХ днів ДО 
строк. у цьоt.1У разі ОРЕНДАР повинен I::I\~OBO повідОМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
З81dнченНS1 строку д\Ї цьоГО Договору nI 
намір продовжити Ao~дiIO. n о переВDЖllе право ОРЕНДАРЯ не 

ПОJIоження цього Доrовору Р 
З8СТОСОВyrоться У разі: ~:.:- цїnЬOBIll\1 ПРllЗllачеllJUll\I; 

. і AiJIJlНKJI не ЗI1 - ВJiкористанНl зеМeJIЬІІО "nЛl1Т1l' 
•• лаТІl оренДН01 , 

- порушення теРМІНІВ сп ьної дїЛJlJIІ\ІI». 
- допущенНS1 погіршенИJI СТОІІУ земсл 'П рeдDk'Ціі: 

111 в нвступНI " м 
1.3. ПУНКТ 4.1 ДоговорУ ope~I~B;~;CBiдCOТO" від IIOpl\JDТlIBllOI ГРОШОВОІ 

4 станОВІІТЬ 17а "О • IIJ1I1Є' 
ес :1. ОреНДllа ~a:a _ 4 921,00 гр11В11Я 1 c~ • 
ОЦІНКИ земелЬНО1 llUU1HICII 21 копіПка нl1 РІК. .м 
- 49,21 (сорок дев'ЯТЬ) ГPIIBellL JlаСТУПНШ peдaкцll: 

енДl1 DllклаСТІI У 
1.4. Пункт 4.3 договорУ ор 



.. 
«4.3. ОреНДllа плата ВНОСИТЬСJl • 
(ТPJlAuml) кanСlfДВРllШС дllів РІВІІІІМІІ чаc:rкaм 
(ПОДІІТКОВОro) місяця без урах~~actynIllІх за OCnUllli~1111C ЩО~lіCJIЧIIО ПРОТRГО~І зо 
рахУIІОК oРСllДОДВВЦЯ НІ 33217 1I1I пдв IШurxОМ п' tIUIellДaplIIl~1 тlеАl звіТ110ro 
ЗЮ10 23571923, МФО 8210188~70000S УДК у к:=: IID.розра.'<)'ІIКОВIIП 
13050500 - оренда землі)). ,деРЖУвач - БРОварське ВПК асп &1. КJI~ КОД 

~ , код кnаСllфlкації 
1.5. Луша 4.5.2 ДQГОВОРУ О 

• • • pel'AII ВlIJслаCnI в • 
«4.5.2. ЗМІНІІ РОЗМІРІВ земелЬflОГО Ilacrynllln РсдаК1&іі: 

оо оо Податку та c:ra 
!lop~IaТJI~!IOI ГРОШОВОІ Ol1illKII, піДDlfщеЩIІІ' вок ~РСШДI.оі маТІІ, зміllll 
ІндексаЦІ І, Вllзна\fеJlJ'~ заКОffодавством. ЦIIJ, таРllфlВ, зміllll коефіllіСllтів 

у ВІIПDдКУ ВIДМООJl ОреІІдаРІ • 
4 5 Д 3МI'.,IТI. О"'" •• ВIІЗllачеШIХ п.. ОГОВОРу, ОРСllдодапець м r- Д'I~ плату ІІа YAlOBQ.'(, 

OAllOCTOPOllffbOMY порядку). ас право РОЗlрпаТ11 ЦСП Договір в 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 Договору ореНДІІ ВІІКЛ • 
• аСТІI в Ilаступщп рсдакції. 

«4.5.4. У разІ неВflссеШIЯ ОРСІІДІІОЇ плаТfI с • 
сума заборгованості вважасться податковш.; б:!р ОКІІ,. Вl13J1а1lеflі UIIAl Договором, 

• • ГОМ І CТlryCТЬCI 3 IlapQ.'<YBDlIIIIAI 
пеНІ, що Іlвраховусться на суму податкового борry ( 

'" оо ') • 3 урахува""Я.1 uпpафlfllХ 
СнПJІ~111 за ІХ Нб8JJВНОСТ1у I~. P03P~YII~ 120 відсотків ріЧIШХ облікової стаВКІІ 
ВЦIОНanьного анка краШJf, ДflO~OI ІІа день ВIIНІlкt,еIJIIЯ такого Ііодаткового 

борry або на день ~oгo (його чаСТИJII) погашеНlfJl, залежно від того, Іка з ВCnIIЧII •• 
Т8К1fX ставОI' Є БIЛЬШОІО, за КОЖНIiП калСllдарtlllП деflЬ ПРОСТРОЧСIIf'Я у його 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІІ вшcnасти в наступиій редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаНІІЙ в п'ЯТllДеННIIП термін піСЛI Aep-AmDНОЇ реєстрації 
цьoro Договору та/або будь-яких додаТКОВIІХ угод. Договорів про BHecellll1 змі .. 
та доповнень до Договору ТОЩО надаТIІ відповідну копію opГDI'Y дepiКaDlloї 
подаТl'ОВОЇ служби за місцем зна.'(одження земельної дїnIНКJШ. 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІ' ДОПОВНI'ТlI НОВІ'М підПУIІІСТО.1 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний терм іІІ після держаВІIОЇ реєстрації ~oгo Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод, Доroворів про внесення З!ІІН та ДO~OBHel'Ь дО 
ДОГОВОРУ тощо надаТІ! відповідну копіlО органу державНОI податкОВОI cnуАСбl1 за 
місцем знаходження земельної ділянКlШ. 

ДОПОВlllml IІ0Вlо.І підпунКТОМ 12.3.4. 
1.9. Пункт 12.3 ДOГOB.O~Y. opel!AII • і із Сторі!! В односторонньому 

Іfаступноro змісту: «12.3.4. ІН1Цlаmвою ОДНІЄ oroBOPO~O) 
поридку у випадках, пеР'!4бачених законом та Цllt.I Д ',м 

. IклаСТІI В Ifаступніfi peдllКUll: 
1.10. Пункт 12.4 Доrовору ореНДІІ ВІ • зв і!lіціаТllВОЮ ОреIIДОДВ8ЦЯ в 

«12.4. Розірвання договору ореНДІІ зеМЛ~і l.еВIIКОНI1ННЯ ОРСІІДІІРС)! ВllМОГ 
ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ допускаЄТЬСІ У Р Договір BBIUKBEТЬCJl РОЗIРВDlIIIМ 
IJ}'Ilкty 4. підпунктів 6.4 та 9.4 даного дoro:op~. ЧlIlfНОСТЇ відповідного рішеJlНI 
за іlііціаnrВОІО Орендодавця з МОМеНТУ на )''П' 
суду, ПРІIЙИЯТОro на BlfМOCY ОрендодавЦІ)). 

"іП реєстрації. 
2. Цей Договір підлягає держав • ня CТOPOHUIII та Вого 

• після ПIДПllСВН 01102008 
3. Цей Договір набирає ЧІІІІиоСТ1 паво.' IIOCIIН о ВIIНlI І З • • 

державної реєстраціі та застоСОВ ється о 
~ 
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4. 060~' я,о~ ЩОДО ПОАIUI1ІI IUaoro nOroBOPY 1111 державllУ pcccтpalLilo та 
ВllтраТII, пов l,аll1 з Aoro деРіКаВIІОIО ресcrp;щіао, ПОКnIUUUOТЬСІІ ІІIL OpellJ10ДIID1U1. 

s. hlші )'ttlODtI AOГOB~PY ореllJ1lI ~Ienь"oi дinІIІІСІІ від 20 ЛIlП"R 2001 року '1в 
Nu8 зanllШalОТЬСI БС'3111111. 

6. ЦсП Договір YКn;ЩСIІО У трьох ПРlllllіРlllltcaX, ШО МalОТЬ ОДltаКОDУ 
ЮРltДIІ'IIIУ СІІЛУ t ОАШІ 3 ИКІІХ 311а."(Од1IТЬСИ в OpcllдoдaDUR, дрynlП - о ОРСllдара. 
трстііі • D opralli, ИКItI\' провів noro державllУ ресстршіl0 - К1ІЇОС:ЬКЇП pc:riOIIMLIIЇn 
філії ДержаD1ІОГО піДПРIІЄМСТВIL "ЦеIIТpУ аерЖОВl10rо 3CMCJlbl10rO кадастру пр" 
ДержавноМУ комітеті Украї"" по зеМeJlЬШIМ ресурсам", 

І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКІІ ЛІІСЬК,І Р,іД,1 
КІІІВСЬЯ; 106Л,tСТl 
10РlІА1• І а адреса: , 
М. Бров 11, Dул.ГаГВрtttв,15 

61' а" .ска Ігоря Bae.urbotlllllll 
в осо 

i~ .. 

'."мn , 

1. В.СПlIОЗIСКО 

. І ,"-, ,-: . ~ ..... 
-/ .. , .,..,....# ~~ 

....... 
" о' , .. 
" -.' 

ОРЕIlДАР 

3adopO"CII;ii ,IІІаlllоnііі А"дрlііо." 
lОР1ШІІЧІІВ anреСВ : 
вул. м.лаГУlІової,1КD.39 
М. БроваР11 
обп. КlІївська 

МП 
(nplll""'-n n&чati) 



.... АІ(Т 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ 

ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНІ(И 

" --__ ----.;2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижч . ~ • 
с. ороварсько IШСЬКо рада, в особі 

ВИlСОНУІОчого обов'язки міського гопови секрет . .. с 
- аря МІСЬКОІ раДl1 апожко 

Ігоря Васильовича, ЩО діс на підставі ст .. 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 рOJсу Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОПОВІ!» з ОДllіє·ї 

сторони, та ГРОI\IОДЯIІІIІІ ЗадороаСllій Аllатовїіі АllдрinОВIІ'І з друго·ї 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броворська міська рада передала, а громаДИШІІІ ЗОДОРОЖllііі 

Анатолій АllдріііОВlll1 прийняв земельну ділянку ппощеlО 0,0024rn по 

вул.М.Лаryновоі,7 для обслуговуваllllИ гара3\1' в м.БроваРJI. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 14.06.2007 року за N!369-22-0S на 

умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 14.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є HeBiA'EMHOIO чаСТJ.lНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІіська рада 
10ридична адреса: 
мовари вул.ГаІ1'Ріна,15 . , '. ого 
В к НУІОчий обов'яз~и М1СЬІС ........ ади 

r л ви - екретар МІСЬКО1 р 

::. ' • / LB.Cal103ICKO І 
.,.....,.~~pL-I~-

прИЙНЯВ: 

гр. ЗnдОРО3lСllіtї А.А. 
ІОРIJДІlЧна алреса: 

М. Бровар.J .. 
м.лагунОВОJ,7 кв.З9 вул. 

~/м.з.woрожнlйl 
мп (3ІІ 111III8Hocri ncчаті) 



договО 
1u! "ро ""ЄСЄІІІІЛ J.1Iill d.\ Ір "'11 

."\ D UDlDflDp, О"е .\ 
"'и 0.3 ceplIIIR 2005 ': l'uІІ зе,"і!І'''"DТ dlлл",,,, 

місто БроваРl1 :"~)1 JtiO~OSJJB00144 
ІІІВСЬКОІ обпасті 

26 ЛlIСТОППДII дві ТIIСЯ'lі BOCb~IOГO ро,,"), 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLка • 
б МІська рanа КІІЇВ - б • осо а за заКОllодавством YKpaїlll1 ід ~" СЬКОІ О лаСТІ, 10РIIДII'llІІt 

26376375, 10РІІДИЧllа адреса: KIIЇBC~Ka :~ПІ( IKn:lnlllln КОД за даllllМl1 ЄДРПОУ 
ВІIКОllyJОЧОГО обов'ЯЗКIІ MiCl,Koro голоп., м. pOBapll, вул. rarapillD, 15, D особі 
ВПСIIЛЬОВII'ID, ЯЮІ" Діс ІІа підставі 811 4; с;крстарн РDЛ~І CnrIO~OКR .Ігоря 
самоврядуваНIІЯ вУкраїІІі»), 3 ОДІІОГО БОКУ~~ aKOIIY Украlllll «Про МІсцеве 

ОРЕНДАР: ПП (ШllJіJlа Світла ( • 
. ІІа oalllBlla, IОРllДllЧllа адреса' 101 БроваРl1 

вуn.Короnснка.70 К8.59, ІДСІІТ1JФікаціііlШЙ код 2459614263 • -''ор'ЕII'ДАР'' ' 
.:t. ;' ііД' ,далІ ,3 ир)'го стОРОIlIl. уклали це І orOOIP про Ilаступпс: 

~іJОЧIІ добровіnLН~ і ~еребуваlОЧII ПРП здоровому розумі та ІСІlіп пам'яті, 
РОЗУМІІО~Ш значсння СВОІХ ДІ", поперсдньо 03l1аfiОAlЛСllі з ПРllllllса.\l11 І111вїлы�огоo 
заКОllодавства, що реГУЛJОIОТЬ укпanСfшfi ІІІІМІІ праВОЧІІІІ (зокремD, з OIlAloraMl1 
ЩОДО IІедіііСlІості праВОЧJfНУ). оідповіДllО до затвердженої рішеllШIМ Броварської 
міської paдlJ від «ЗО») вереСНІ 2008 року Н!!883-46-05 нормаТIІВНОЇ грошової 
оцінки земеnь міста Бровар .. , та рішеННІ Броварської міської PIдII від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 25.07.2008 РОКУ Н!!807-40-05 та кеРУIОЧllСЬ ПОЛОik'СIШІAlIJ 
пytlктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 ДОГОВОРУ ореНДІІ земеЛЬІІОЇ дїЛІllКl1 від 03 серп ІІІ 2005 
року yJcnалll цеП Договір Н!! 1 ("ада,,; - ДОlовір) про BJlccellll1 змін до Догово.ру 
ореНДІ І земеnьної діnЯНК11 від 03 сеРПНІ 2005 року ,а Н!!040533800114 (надалІ -
Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору ореllДИ наступні 'MiНlI: 
1.1. ПУНІСТ 2.3 дОГОВОРУ ореНДІІ BllкnacТlI в наcтynніП.редакції:. 

«(2.3. Нормативна. грошо~а . оцінка зеМ~ЬflО~о ~i~~:~ ~:o N:О:;;~з~~~з~{ 
земелЬНlіХ реСУРСІВ у МІСТІ Бровари ВІД _. 

становить: • стсот сімдесят дві) rpJIBlli оо l\1)піfiоJ(.)) 
- 11 672 (ОДШlадцять ТlJCJlЧ ШІ 

В IIBCТYnllin РСДllJщіі: 
1.2.Пупкт З. І Договору оренди BIIКJlacТJl ік терміllОМ до 25.07.2009 року. 

((3.1. Цей Договір укладено строком На 1 (ОДIIН)оРрвндлр .. ає переВaжJlе право 
" .м цього ДоговОРУ ., "Ж 

Пісnи З8IQнченНJI строку ДІІ . ОРЕНДАР ПОВІІНСІІІІС ПІЗНІше ІІІ 
ПоновnенНJI його на ВОВІІЙ строк. У ЦЬОМУ рОЗІ .м ЦЬОГО Договору ПJІСЬМОВО 

.. • ченнВ строку ДІІ 
за 30 календарних ДiriB до закlН • проДОВЖ1ml nоro діlО. РЯ 
повіДОМIJТlI ОРЕНДОДА.2ЦЯ про 1(8)11: о перевaжllе право ОРЕНДА ІІС 

ПоложеНIUI цього договору р 
ЗВСТОСОВyJоться У розі: ц'IJlЬOBIIM ПРИЗllачеIIIIВАІ; 

м діМIІКllllС ЗІІ - ВІIКОРllстаllні земеnЬНОІ м платll; 
- ПОРУШСЮtЯ термінів спnаТІI opeНДНO~Iloi діЛRIIКII). 

• JI стану земеп -- допущеЮIЯ попршенн стуПllіі1 ред1lJШ11: м 

ІЗ.Пункт 4.1 Доroвору 1:" c.::f~; від JIOIIIIIIТ""" rpoWOlO
1 

«4.1. ОреllДна ппата cтaHOBI~72 ОО l1'"веllЬ J скпада • 20 копifiОК В рік.)) 
оціНКll земельної діnЯНКll- 11 "cтдccJ1Т ci~l) гривень 

- 1 167,20 (одна ТIІCJlча сто ШІ 



.а. Обо~·язо~ щодо поnаШIИ 11ЬОro Доroвору 1111 дсржаВllУ реССУраціlО та 
PIIТPnnl, ПОВ язаlll 3 Поro JICP3\'UBIIOIO pccc:tpalliC:IO, (IОКnDдОIОТl,СЯ 11І1 ОреIIДОДОВ"Я. 

5. 1ІІОІі YMOOII договору OPCllдll зсмcnы�оїї діnЯllКl1 від 03 ССрПIІЯ 2005 року 30 

N!!040S33800114 ЗOnlllllаlОТЬСI без зміll. 

б. ЦсП ДоroВіР. YКnOДCIIO У трьох IlpIIMipIIIIKo.~. ЩО MOIOTI. ОДІІВКОВУ 
10p"AII'IIIY СllnУ. ОДШІ З JlКШ( ЗШ1ХОДІIТLСІ В ОРСШДОДВВUR. ДРУГIIП - ВОРСІІдаря, 
трс:тіП - в opl'Ulli. JlКIlП провів Пого ДСРЖОВІІУ pccc:тpauilO - КlІївськіп pcriOllOnLIIЇn 
Іllіnії ДсржаОllОГО піДПРIІСМСТВВ "ЦСІІТРУ дсржаВIlОГО ']смсnы�огоo КDlШСТРУ Ilpll 
ДеРЖППllОМУ комітеті УкраїlІ1І по ЗСМCnIoIIIIМ рссурсам". 

ОРЕIIДОДАІIЕЦІ. 

6I'ОВ,Н'СЬК,1 ""С'.К,І 1',1/". 
КІІТВСІ,КОТ ОБЛ,ІСТІ 
IOp'lltll'lIIa адреса: 
М. Бровар". вуn.Гагаріllа,1 S 
в особ· UПОЖІ~U Ігор" 8ОСIIJIЬОВIІ'1 

l. В. C''''O:JIC''O 

ОРЕfIД,\Р 

ПП /n""/ІІІ' Сn/ІІUI""" /1І"";nll" 
IОРllдllЧШl адрсса :. 
оуп. KopOnCIIKu.10 ко.59 
М. БроваРl1 
обn. КlІївська 



... АІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

11 " ____ ---.;2008 POI\")' 
м. БроваРIІ 

МІІ, що піДПJІСМllСЯ flllжче: БРОВUРСLІСП міСІаIСО 

РОДО, В особі ВІIКОIIУIО'lОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського голов .. - секретаря міської 

радІ! СаПОіКка Ігоря ВаСIІЛЬОВII'Іа, що діє на підставі ст.42 Закону Yкpaї1I1I 

"Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської 

міської ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського 

голови» 3 однісї сторони, та ПРlJваТJIIlіі піДПР'IЄМСЦL ІВОllіШI СвіТЛОIІО 

IBOlliBllO 3 другої сторони, СКЛМІІ цей Акт про наступне: 

БРОВОРСLка місько радо передала, о ПР.,ВОТlшіі піДПР.IСМ&ЩL 

lBOlliJJO СвіТЛОIІО IВОlJіВllО ПРlІйняла земельну ділянку площеlО 0,0025го, 

для обслуговуваllНЯ кіоску по вул.l(оролсшсо,70 в м.Бровар... Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року зо .N9807-40-05 на 

умовах оренди на t (ОДШІ) рік, терміном до 25.07.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO чаСТJlfIОIО 

договору ореНДI'І. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська лt;ська рада 
Iшівсы�о;; області 
ІОРИДlіЧНIі адреса: .; 
М. Бровари, вул.Гагарі~а,15 

-"" . ВI9с~иЙ.,обов'ЯЗКИ МІСЬКОГО 
~ ~ '1- с 1I • ~~~p міської ради 

БО"· ~ 
.. > . '\ 
ф :~\, 

" 
0(:\' 

-І N, ~ 
4' іВ. Call03ICl(O / 

\\.-t~~~~---..il". 

с.О .,. 

ПРИЙНЯЛА: 

ПРlІваТНf.Й підприємець 
/Ballilla CBillUlallO /Ball;BIIO 

IОридична адреса: м.БроваРIІ 
вул.Короnенка, 70 кв.59 



,цОГОВірNeI 
"РО І,,!есе'ІІІn ~"III до dozolloPJ1 оре"')ІІ зе"1!Л6110r dlлRIІНІІ 

Ilid 21 ДІ!СIІІОlllldIl200S pOA)'J,i040SJJ800207 
r.rICТO БроваРl1 КI.Ївської області 

24 ЛlIСТОIIПДП даі ТIIСП'lі aOCL~loro ро,,"), 

OPEIJДOДADE~Ь: Jf~oBapcL~a r.ri~LKa рana КІІЇВСької області, 10РІІ.ІІІІЧllа особа за 
заКОIIО.llОВCТDоr.r YKP~JllII, IlIСlm'ФlкаЦIЛIІІIЛ K0.ll за .IIallllr.r11 ЄДРПОУ 26376375, 
10PII~II'II.a ~pcco: KIIIOCLKB обл., 1\1. БроваРІІ, вул. roropillO, 15, В особі BIIKOIIYIO'IOГO 
обоо ЯЗКІІ r.rICLICOГO ГОЛОВІ І - сскретаря paдll СППОіККП ІГОР'І DПСІІЛLООІІІІП. JlКIIЛ .ІІіс: ІІа 
Ilщcтnоі ст.42 ЗаКОIІУ YKpaїl1II «Про місцсос СllAlОВРJI.ІІуоаШIЯ о Україllі», з O.llllOfO боку, 
та 

ОРЕНДАР: ПП Орcn ЛаРІІса МllхаfіліОllа, IОРІІlIIlЧllа адреса: АI.БрооаРII, 
вул.ДIIr.rllтрово.12, і.llСIІТllфікаціЛllllfі KO.ll 2236802447, .ІІапі -"ОРЕНДАР", 3 dpyzol' 
сторо"". УКЛOnJl цсП Договір ПРО lІаСТУПIІС: 

ДіIО'111 .ІІобровіЛLIІО і псребуоаlО'111 ПРІІ здоровому розумі та ЯСllіЛ пам'яті. 
розуміlО'1IJ Зllа'IСIІІIЯ своїх .ІІіЛ. попсре.аIlЬО ОЗllаЛОМЛСllі з ПРIIПllса,\l11 цlІвілыІго 
заКОIIОllOвстоа. що реГУЛIОIОТL укладСllllП ІІІІМІІ праОО'1ІІ1І (зокрема. з ВllмоrпМl1 ЩОДО 

IІсдіЛсності праООЧlitIУ). ві.llповіllllО .110 заТОСРll"ІКеllОЇ ріWСllІІЯМ Броварської міської РO.llII 
від «)О» вересня 2008 року Н288)-46-05 lІормаТIІВIІОЇ грошової ouillKl1 зсмель міста 
БРОВI1РIІ, та рішеllНJI Броварської міської радІ І від 16.10.2008 року Н!!898-47-05, вщ 
26.06.2008 року N2774-)8-0S та кеРУIОЧllСЬ ПОЛО>КСІІІІВІІІ ПУllктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.) 
дОГОВОРУ oрСfI.ІІ1І земельної .аїЛЯIIКII Bi.ll21 ЛIІСТОПада 2005 року УКЛOnII цсІі Договір Н!! 1 
(ІІадалі - Договір) про внесеllllЯ змін .110 ДОГОВОРУ Opell.lll. зсr.lелы�оїї .ІІіЛЯІIК'1 Bi.ll 21 
ЛlIСТОПO.llа 2005 РОКУ за N2040S))800207 (надапі - дО200ір ореmд,,) про таке: 

1. ВнеСТlІ.ІІО Договору ореНДІІ Нl1ступні ЗАrіНJ': 
1.1. ПУІІКТ 2.3 ДОГОВОРУ орен.ІІН ВllКЛI1СТ1f в lІаступніfi ре.аакціі: 

«2.). HopMaТliOIla грошово оцінка земельної діJШНКl1 згі.lll'О .ІІовЩкI. ві.аділу зеМCnЬІIІІХ 
ресурсів у місті БроваРl1 вщ 04.09.2008 року Н2 04-3/13-31113~ CliUIOBIIТЬ: 

- 8 882 (вісім ТJiCJIЧ вісімсот вісімдесят дві) ГPIIOlli оо КОПlfiок.» 
«2.3. НормаТІІона грошова oцiНlCO зеМCnЬflОЇ lIЇЛЯІIКl1 згі.llНО .ІІОВЩКІІ ві.аділу земcnыІІхx 
ресурсів У місті Броварн вщ 27.10.2008 року Н!! 04-3/13-3/149~ CТI1НOBlrrь: 

-10714 (.IICCJIТL ТНСЯ'І сімсот ЧО'ПIРШЩwrrь) ГРlІвень ОО КОПІЛОІ(.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору opeНlllI ВllклаСТІ. в наступніП рсдакції: 
ес3.1. ЦеП Договір укладеНQ СТРОКОАІ ІІа 1 (0.11І11І) рік, терміllОМ.ІІО 26.06.2009 POl\")'. Ліcnя 

• .н ~ дОГОВОРУ ОРЕНДАР має переважне право ПОllовлеlll1Jl ііого 
ЗВКlнчеllllЯ строку ДІІ цього . .,. • 

Й У а.у разі ОРЕНДАР nOBIIHel1 не ПІЗНІше IІ1Ж за )0 KaпellllOpllIIX .ІІІІІВ 
ІІа 110011 строк. цьо... .. • 
до звкіll'IСIIIIЯ строку діі цього Договору ПІІСЬІ\ІОВО ПОВI.ІІОАJlm' ОРЕНДОДАВЦЯ про 

II8Аіір ПРО.llОВЖIIТИ 110ro .aїIO. аво ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIOТLСЯ у 
ПоложеllllJl цього дОГОВОРУ про переваЖllе пр 

разі' 
• оо • ц'IЛЬОВIJI\' ПРIIЗIIВ'JСIJНJlМ; - 81JKopIJCТOlIHi земеЛЬНОI ДШJlIIКIf Jlе з~ • 

- порywеJIНЯ тepMilliB сплаТlJ ореlШlfОI nЛl1Т1I, 
н • ЛЯІІКІІ» допущення погіршеllllJl CТllllY зеАIcnыІІ� ДІ • 

11 D наСТУПllіП pellOKuii: ІЗ.Пункт 4.1 Договору ореІllIl1 Вllкласт 



(с4. І. ОРСЩ.ІІІІО плата ІІа період з 26 06.2008 • 
(nccm.) відсопсіо від І'ОРМОТ .. • .. ~Ol\"y по 30.09.2008 рІК СТОІІОПІ.ТЬ 10% 
складас: 1.01.01 ГРОШОВОІ OUIIIКlI ЗСМСЛLІ'ОЇ діЛЯllКl1 - 8 882 ГPI.BCIII. і 

235.40 (двісті ТPI.ДIUIТL п'ять) ГPllaellL 40 копіПок)) 

(с4.1. OPCllllllO плата ПОЧІ'ІІОІО'ІІІ з 01 102008 року ....... 10DL ( )' •• 
оо оо. • • • ".uIIOBIITL 70 десять ВІДСОТКІВ ВІД 

IIOPM~T:~I(IOI ГРОШОВОІ O~IIIKI' зсмелыІїї діЛЯIIКI' - І О 714 ГPIIBCIIL і скпадас: 
- І 07, OllllO ТІІСЯЧО СІМДССЯТ OllIIO) грllВllЯ 40 копіПок о рік) 

1 .... Пуllкт 4.3 Договору ОРСllдll Bllкnacn. у lІаСТУПI.іП РСДОКl&іі: 
сс4.3. OPClIlllIO .плата ВIIОСIIТlaСЯ ріОIll!МI. 'lаСТКОМ'1 щоміСЯЧІІО протягом 30 (ТРIIД1&ЯТ11) 
кanСIЩОРlІІlХ д1l10, ІІОСТУПІІІІХ ЗА OCТIUII.IM кanСllJUlРlІІlМ JlJICI\I звіПIОГО (ПОДllТJ\1JООГО) місяця 
без уро,'<УВШIIIЯ ПДВ UlJUlXОМ псрсрахува'IIIЯ 'Іа P03POXY"KOOlln ро,'<У'IОК ОРСІ140ДОВЦЯ Н!! 
33217815700005 УДК У Кr'ЇBcькin облаcrі м. КI.ЄВа, КОД ЗКПО 23571923. МФО 821018, 
одеРіIСУВО'I- Броварськс ВДК, код кnаСI.Фікації 13050500 - ОРСflда зсмлі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору 0PCIIJlJ' Вllклаcrll в flаСТУПI.Їn рсдакції: 
((4.5.2. з~!іНIf. розмір.ів земсльног? податку та ставок ОРСІІДІІОЇ ПЛОТІІ, зміНIІ НОРМОТІІВІІОЇ 
ГРОШОВО І ОПIlfКІІ, ПJДВ"ЩСНІ'Я QIII, таРllфів. зміllll косфіuіє.rтів індсксtщії. ВІІЗ'ІО'ІСІІІІХ 
законодавством. 

У ВIШадку відАlОВl1 ОРСllдаря зміШIТlI ореllДНУ плату 110 УAlОВо,,<. ВIIЗIIО'lеIIllХ п.4.5 
ДОГОВОРУ, Ореllдодавець має право розірваТIІ цсП Договір в одноcrОРОШIЬОI\.У 
ПОРЯДІ(У». 

1.6. ПУНІСТ 4.5.4 ДОГОВОРУ ореНДІІ BIlкnoCnI в lІаСТУПllіП редакції: 
(с4.5.4. У разі нсвнесеlllfJI OpeHJlJIOЇ плаПI У СТРОКІІ, Вll3наче.lі ЦІII\I ДOГOBOPO~I, сума 
']аборгованості вважасться подаТКОВIІМ боргом і стяryєrься 3 Ilара.'<УВШII.ЯI\I ПСllі, що 
lІараховуєrься на суму податкового боргу (з урахУВШIІІJII\I wтpафшlХ СШlкuіП за їх 
наявності) із розрахунку 120 відсотків рі'IНIІХ облікової cтaвКlI наиіоlfllJlыІгоo ба"ка 
УкраїНІІ, діl0чоі на день ВIІНllкнення такого податкового борry або .10 деlfЬ Пого (Пого 
чаСТJflfі) поrawення, залеЖIfО від того, яка з всличш, такllХ ставок с білЬШОIО, за КОЖIIllП 
кanеllДОРНИП день ПРОСТРОЧСНШІ У Пого сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 дОГОВОРУ ореl1411 BllкnaCТII ВllаступніП редакції: 
ссб.4. Орендор зобов'язанllЙ в п'ЯТlшеНlшіі термін після держаВIІОЇ реєстрації цього 
Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ додаТКОВIІХ угод, Договорів про вне~еНI1Я Зl\lін ~ ДОПОВІІСІІЬ 
до Договору тощо надати BїдnoBiДI'Y KonilO органу державНОI ПОДОТКОВОІ слуdCбll за . -::. .. ' 
МІсцем знаходжеН1fЯ земеЛЬНОI ДIЛЯIIКII». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНIIТlI ІІОВІІІ\І підПУ"JCI'Oltl 9.4.7 наступного 
змісту: 

с(9.4.7. в п'mlдеllниfi термін після дер;кавноі peє~oцii цього Договору тalабо будь
ЯКІІХ ДОДDТКОВІІХ yrOll, Договорів про BllecellllR ЗІ\І1ll ~ ДОПОВllеllЬ !,-О Договору тощо 
.IDДIlПI відповiдrlУ копіlО органу державllОЇ подаТКОВОI cnужбll за Аllсцем ЗНВХОДЖСІІНЯ 
земелLНОЇ дїЛЯНКII). 



Ilіl1П)'llk';D 6.4 та 9.4 ЛОIІОro Доroвору. Доroаір аважаm.ся розірuаllllМ 30 illiuianlBolo 
OPClll1OДOUЦR :І r.lo~.elnY Ilобymr ЧlІІlІІОсті ВЇJlПОВЇЛllОro рішеШIR сулу, IІРllПшlТОГО 110 
OI.MOI)' ОреIlЛОЛОВIIR». 

2. ЦеП Догопір lІімяГDС llepa."DBI.in рсестрації. 

3. ЦеП Догооір IІОбl.рас '11111ІІОсті після пїЛПllсаllllЯ CТOPOIIOMII та Пого держаВIІОЇ 
рсестрації то зпстосопуcn.ся ПО праnоnіnllОСlІІ1 1110 ОIllIllКnII З 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щоло ПОЛОІІІІЯ I&"oro Договору 1.0 держаDllУ реестраціlО та РIIУраТII. 
пов'ЯЗОllі 3 noro деР>lШDIIОIО peccтpouielO, ПОКnlШDlотьея 110 OpelrllOllOOUJl. 

5. IlІші УМОВІІ доroвору ореШДІІ 3СМCnЬІІОЇ діnЯllКl1 оід 21 ЛlIСТОПDдI1 2005 року 30 
Н!!040533800207 Зl1nlllUОlотьеJl без зміll. 

б. ЦеП Договір yкnoдcllo У ТРЬОХ ПРllміРШIКI1.~, що MalOTL ОЛllакову 10р11ЛII'IIIУ 
Clrny, ОЛІІІІ 3 ЯКІІХ 311DXОЛІІТLСЯ В ОРСlrЛО110ВЦJI, ЛРУПІП - в ОРСlll1l1РЯ. трстin - в oprolli, 
ЯІ\ІІі1 провів Boro ЛСРЖОВІІУ pcccтpouilO - КllївськіВ pcriOlll1nLlliii фіnії ДержаВllОГО 
піЛПРllємстоа "Центру ЛСріКl1ВllОГО зе'ICnLIlОГО КlUIIIстру Прll ДержаВІІОМУ комітеті 
Укроїш І по 3СМСnЬІІІІМ рссурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6РОВАРСЬКА МІСЬКА Р"ДА 
КJllвськОl ОБЛАСТІ 
lOplll1lf'IHa алреса : 
м. Бро 11, Byn.rarapїHa,15 

апо;ккп Ігоря DПСІІЛЬОDІІЧ 

.. . ' . . 

I.B.Cml03IC/(O 
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.t.\. ~ \:І /' 
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ОРЕ IlдА Р 

ПП ОРІ!ІІ ЛnРІІСn ltl,lXnїUlllllln 
ІОРlll1llЧllа а.ареса : 
вуn. Дімітрова,12 
М. БроваРl1 
обn. Кllївська 

.~i- л··rо н.:. .I,.~. 'РeJI 
--~v7Г''----

мп 

( ПР" '''''lСІСІ1ncчm) 



__ АІ(Т 

ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДJЛЯНІ(И 

11 " _____ ~2008 року 
м. БроваРIІ 

Ми, що підписалlfСЯ Ifижче: БРОВОРСЬІ'О I\lісы�аa рада, в особі 
б' . вJtКОНУJOЧОГО О ОВ язки МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретаря міськоі ради Call0iКKa 

Ігоря Васильовича, що діс ІІа підставі СТ.42 Закону У країlІ1І "Про місцеве 

самоврядування в У країні", розпорядже .... я Броварської міськоі раДIІ від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського головш) з однісї 

СТОрОIІИ, та ПРllВОТllllіі піДПРllЄl\lСЦЬ Орел ЛОРІІСО МllхоііліВIІО з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

БРОВОРСЬІ'О міська рада передала, О ПРІІваТllllіі оідОРllЄМСЦЬ 

Орел ЛаРІІса МllхаііліВllО прийняла земельну ділянку площеlО 0,0019гn 

по бульв.Незалежності,l О для обcnуговуваllllЯ кіоску в м.БроваРII. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.06.2008 року за Н!774-38-

05, від 30.09.2008 pOIC)' Н!883-46-05 та від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 на 

умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном до 26.06.2009 року. 

Цей Аі(Т складено у трьох примірниках і Є невіД'ЄМНОIО чаСТJlНОIО 

договор)' оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БроваРСfJl(а .JtliCb/(a рада 
KII;BCbf(O; 06ласті '=
ІОридична адреса: .... 
м. Бро~ари, вул.Гагаріна,15 
!!.~Q~~ОЧIiЙ обов'язки 
:ьіГс); гr; голови - секретар 

~ • с' і .. . r: \. 
r ~J.c І, р'а и ... 

l
" :--,.,,-, 

• !. '.: .. :,'.: . .. . . ~ - " ~ :5-, ).': ,~ }l.І.В. CallOJ/C"O / 

ПРИЙНЯВ: 

ПП Орел ЛаРllса MILt:n'-їліВІІа 
ІОРllДична адреса: м.БроваРIІ 
вул.ДИ"lІІтрова,18 

k# /л.м.Орм/ 



Договір Nel 
"ро ""ere""R ~"I" до tJOIOIIOP)' оре"д" зе."ель"оТ ділл",m 

"ід J S ,!'OlllONJ 2006 РО'О' Ai0406JJBOOOSJ 
МІСТО БроваРl1 Кllївськоі області 

20 Jlllcтo'.nan доІ TIICJI,.IIJOCL~IOro 

ОРЕIІДОДАDЕl!IІ: Б~оварська міська рапа КІІЇВСЬКОЇ області, IОРIfЛ,.lша особа за 
ЗDКОllодавCТDОМ YKp~lIIll, IДСllnlФікаціВIШП код за лаllllАfII ЄДРПОУ 26376375. 
lopl~lllIIa ~pcca: КІІ1вська обл., 1\1. БроваРII, вул. Гагарі ІІа. J 5, в особі u"ко"у,очого 
~OB ЯЗ~'І MICLKOfO ГОЛОВІІ :: сскрстаря paдll Сп •• ож.сп Ігоря DпсrrЛLооrr'ш. ЯІШП діс 110 

ПІдстаВІ ст.42 3аКОllУ Украlllll «Про місцсве самоврядуваШIЯ В YKpaїlli», з ОЛІІОГО боку, 
та 

ОРЕНДАР: ПП ШаКУIІ KaTcplllla АIIТО'lіВ'lа, 10PllJlIl'llla адрсса: АК.БроваРII, 
вул.l(ОРОЛСIІкв.67 кв.55, іДСIІТIІФікаrlіfiШIП кол 1554610085, далі -"ОРЕНДАР", :І r)pyzul 
сmОРОIІIІ. уклалll цсП Доroвір про "aCТYnllC: 

Ді'ОIIll добровіЛLllО і псреБУВaJОЧl1 npl' 3J10POBOMY розумі та HClliB пам'яті, 
розуміlОl1ll ЗІІО'ІСІШЯ своїх діП. ПОПСРCJ1IIЬО оз •• аПОМЛС'lі з npJlnJlca,\l11 цllвілы�огоo 
заКОНОЛОВСТОD. що РСГУЛlОIОТЬ укпадСШIП НІІМІ' право',ш, (зокрсма. з BI.MOrD.\l11 щодо 
JlCJIinCI.ocri ПРОВОЧІІНУ). відповіДIІО до затвсрджеJlОЇ рішсш.я,\І Броварської· А.іської РМІІ 
від ее30» вереСІІЯ 2008 року Н!!883-46-05 lIopMan'Blloї грошової оціІIК'1 ЗСМСЛЬ міста 
БРОВОРJl. та рішення Броварсьr,ої міської paдll віл J 6. J 0.2008 року Н!!898-47-05 та 
кеРУJOЧJlСЬ положеШIЯМIf пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.J.3 Договору ОРСІІЛ'І земеЛЬJIОЇ 
діЛЯIfI'1f віл J 5 ЛJOТОГО 2006 року уклалІ' ЦСП Договір НІ J ("ода'l; - ДОї'Овір) про 
ВІІССС1IJІЯ змін до Договору ореНДІ' земелыІїї діЛИllКl1 від 15 ЛlОТОГО 2006 року за 
Я!!040633800053 (надалі -Договір орє"дll) про таке: 

1. ВнеСТІІ до Договору ореlfДИ ноступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору opeИJIJI ВllклаСТІ. в "оступніП редакції: 

«2.3. Нормативно грошова оцінка зеА.enЬJIОЇ діЛЯІIКlf згідно довідКl1 відділу земcnыІІхx 
ресурсів у місті Бровари від 24.10.2008 року НІ 04-3/13-3/1457 CТDIIOBIm.: 
- 2568 (ДВі ТJiсичі п'итсот шістдесят вісі) rpJlBeHL ОО копіПок. 

1.2.ПУlfКТ 3.1 Договору ореНДІІ ВІІКЛОСТІІ в lІаСТУПllіА редllкції: 
ее3.1. ЦеП Договір укладеllО СТРОКОAlllа 1 (ОДІІН) рік, терАlіІІОAl до 24.04.2009 року. Після 
закіllчення строку діі цього Договору ОРЕНДАР мос ~ep~BoX\., •• e ПРІІВО ПОllовnеJJIIЯ ПОК:О 
118 IІОВllВ строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВИllен ІІе ПIЗНІ.ше НІЖ ЗІ 30 кaneндapIIJIX дІ'IВ 
ДО закінчеНllЯ строку дії цього Договору ПIIСЬAlОВО nOBIДOAlJml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
IIВАlір ПРОДОВЖJml Пого Діro. 

Положення цього ДоtDВоРУ про переВШlCllе право ОРЕНДАРЯ не ЗОСТОСОВYlоться у 
разі: 
- ВlІкоршmUJні земелыІїї дi.ii~IIKII не за цinЬОВIІАI ПРJIЗНllче'IНЯАI; 
- порушення терміІІів сплаТІ! ореІІДНОЇ ~a'f!l; 
- допущення погіршеНllЯ стану земелЬНОI ДlnЯIIКIJ». 

I.З.П нкт 4.1 Договору ореНДІІ BIIКJlOCТII в 111I~lJiB редакції: _ _. 
4 1 О У 10% (десять) відСОТКІв ВІД IlopAlanlBIJOI ГРОШОВОІ ОЦІНКІІ « .. рендна плата стаНОВІIТЬ 

зеАJМЬНОЇ діЛЯllКl1 - 2 568 rpllBellL і складає:. • 
- 256,80 (лвісті п'ятдесят ОІість) ГPllBeHL 80 КОПlfiок .111 РІК. 

1.4.ПYlJКТ 4.3 Договору ореlJДl1 BIlкnaCТII У IІОcтynнin редакції: 



(с4.3. ОРСІШІІО .пnата BIIOCIIТLCR ріDllllАШ 'I:ICТXD.\III щоміСR'IIIО ПРОТJIГОАІ 30 (ТРIIJШmI) 
КIUIСlшаРllllХ ДШD, IlаСТУПlІІlХ 3D OC1'Dllllir.1 Ь1UlеII4llРШlr.1 .lU1С11 ЗDіПIОro (ПОДІПКового) місяця 
бе:І ypa:<ynaIllIJl пдв UШJr.<ом ncpepaxyoallllJl 110 JЮ3ра:')'ІIЬ-ОВlln pD.'lCYIIOK ОреllДОДl1DЦЯ Н! 
33217815700005 УДІ( У КllїОСЬКЇn обпacn іl. КІІС:DII, кол ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
ОДСРЖУОО'І - Броворське ВДК, код кnаСllфіКОціі 13050500 _ ОРСllдО зсмnі». 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 ДОГОВОРУ OPClllll1 BlllcnaCnI D IlаСТУПllїn РCJU1lщіі: 
с(4.5.2. з~іllJl. розr..ір!в зсмсnы�огоo податку та ставок ОРСllДllоі ПnОТІІ, зміШI IIOPMOТlIBlloi 
грОШОВОI ОЦШКІІ, ПIДВIIЩС'IIIJI uill, таРllфів, З~lіJIII косфіціСllтів illACKc:ouii, ОIIЗIIОЧСIIІІХ 
заКОIIОДDОCТDОМ. 

у ПIllIlJДКУ ПЩАІООІІ ОреllдаРI. зміШlТl1 ОРСІ'ДІІУ Ilтату "В )·~.оппх, ПflЗШІ'аеIIlfХ 
0.4.5 ДОГОПОРУ, стороша РО:JРIIПП'ОТ'. AorOBip OpCIIДII. Я.СЩО, С під~'ОПII від 
д06РОllілr.IIОГО розіРОПIІІ'П ДОГОВОРУ зп ЗГОДОІО сторіІ', .,сії договір РО:JРIfВПcrь&:п У 
&:)'ДОООІ\ІУ ООРПДІСУ.». 

1 .6. ПУІІКТ 4.5.4 ДОГОВОРУ opCIIДI. BllкnoCnI О IlаСТУПflіГr рсдакції: 
«4.5.4. У разі ІІСПІІСССІІIIJІ ОРСIIAlIОЇ пnаТlI У СТРОКІІ, ОIIЗШІ'IСllі 1(111'01 Договором. сума 
зоБОРГОВllllості оважаСТЬСJI ПОДОТКОВІІМ боргом і СТЯГУЄТLСJI З IlарахУПОllllЯМ nClli, ЩО 
IIОРаховусться Ш1 суму податкового боргу (3 ура.'lCуваIIllЯМ unpафllllХ CiIIlKЦЇn за ЇХ 
ШUlВllості) із розраХУIІКУ 120 відсотків рі'IШIХ облікової СТОВКІІ J-IаuіОllanllllОГО БВIІКО 
УКРОЇШІ, діlОЧОЇ на день ВШШКlIСIIIIЯ такого податкового боргу вбо 110 ДСIIIt Пого (noro 
чаСТllllі) погаwеШIЯ, ЗВnС'ІКIІО від Toro, яка 3 BCnII'11111 тaКlIX ставок є бiJiЬWОIО, за КОЖlшfi 
кanеllдаРlшfi дснь прострочення у Пого сплаті». 

1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору ореНДІІ В11клаСТ11 в IlаСТУПllіП рсдакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаlШГr о п'mlДСНШln терм іІІ після дер;каВIIОЇ рсєстрації цього 
Договору тalабо БУДЬ-ЯКlIХ додотковш( угод. Договорів про ВІІСССІШЯ змін та ДОПОВІІСІІЬ 
до Договору ТОЩО II8ДаТIІ відповідну копіlО ОРГО"У дсржаВIІОЇ податкової CnY1k-б11 за 
місцем Зllаходження земcnы�оїї діnЯllКII». 

1.8. Пункт 9 ДОГОВОРУ ореНДІІ AOnODНlml I.ОВllіl піДnУНКТОАI 9.4.7 наСТУПlIОГО 
зt.fісту: 

«9.4.7. в п'ВТJIДСННllП термін після дсржавllОЇ реєстрації цього ДОГОВОРУ тоІабо будь
ЯК"Х ДOдaТl(OBIIX УГОД, Договорів про ВllесеНllЯ зміll та доповнеllЬ до Договору ТОЩО 
надаТl1 відповідну копіlО органу державної податкової С1І)'Х\-б11 за місце"l ЗІІВХОДЖСІІШІ 
земcnьної діnЯНКIШ. 

1.9. ПУllКТ 12.3 Договору ореllДИ ДОПОВНlml НОВІІМ піДПУНIІ.'Тоr.f 12.3.4. 
IIBCтynHOГO Зl\fісту: «12.3.4. iHiuiOТlIBOIO однієї із СторіІІ в OllIIOCТOPOJlJILO)IY порядку У 
ВІlПадках, передбаче'I)IХ заКОIІОМ тв ЦlIАI Договором». 

1.10. ПУНКТ 12.4 Дрговору ореНДІІ ВllклаСТІI в HOcтr~II!ГI редакції: 
«12.4. Розірвання Договору ореНдІІ З~Alлі зв ШЩlаТlIВОIО ОрсндодаВЦН в 

дку допускається У разІ IlеВІІКОlllUlllЯ OpellДDpeAl ВІІАІОГ ПУ"КТУ 4, 
ОДНОСТОрОlіНЬОМУ поря • • ., • • 
піДПУllктів 6.4 та 9.4 дaнoro Договору. ДОГО.ВIР В~ВЖI1ЄТЬ~ РОЗlРВI1ІШМ за I:ЩIDТlIВОIО 
OpeндOДOOЦJI з моменту нобyrrя ЧllНllОсті ВIДПОВIAlIОГО РlшеНІІЯ суду, пр .. НЯТОГО 110 

ВІІМОТУ Орендодавця». 

2. Цей Договір підлягає державнііі реєстрації. 
• б ЧllНllОсті піcnв пїдnш:ання cтapOII_.J. та ііого деР)Кl1вноі 

3. Цеіі ДОГОВІР 110 IІРI1Є О 10 ?008 
Оо. авові HOCIIH о ВШІІІКЛІІ З ..- О. 

реЄСТРОЦІІ та застосов ється о n 



4. ?боо9А10К щодо nOAOllllA uьoro Договору 110 держаВIІУ ресстроціlО 1'0 ВllтрОТ11, 
non9JDalll '3 noro дерЖDОIІОIО реєстрацією, ПОКnQJIIUOТLCІ 110 0PCIIдOДOBЦR. 

s. Illші УМ0811 ДОГОВОРУ opellдll земелы�оіi діЛRllКl1 від 1 S ЛIОТОro 200б року 3В 
NеО40б338000S3 3aJ111U101OТЬCR бсз '3t.lill. • 

б. ЦеП Договір УКnQJIСIIО У трьох ПРІlміРIIIIКОХ, що маlОТЬ ОДllакову IОРIIДIІ'IIIУ 
СІІЛУ, ОДІІІІ 3 ЯКIІХ '1Ш1ХОДII1ЬСR В 0PCIIAOдDBWI, apynln - в орсшдоря. треті'. - D oprnlli, 
ЯКIIП провів "ого дераіОВllУ pcceтpDQilO - KlliBCbKЇn pcriOllnnLltin філії ДСРЖDDllОro 
nillnpllCMeтDD "ЦеIlТРУ' деРЖDDllОro 1смenы�оro кадастру Прll ДСРЖDDІІОМУ комітеті 
Yкpaillll по зеМCJlLlІІlМ ресурсам". 

ОРЕJlДОДАВЕЦЬ 

IiI'On,IPCf,K,t Мlськ,І P,tД,1 
Кlllnськоl0liJМСТІ 
IOPIIдII'llto адреса : 
м. Бро 11, Dул.Гаrnріll8, 15 
в осо і IIОЖ1СR І горя ВRСIIЛЬОDIIII 

• 
! (~ _.. ... ". 

мп : \ І 
І \' . .)' 

~
(") ..... 

~ • /І 
• ... ~ 'f ",,' 

'-'~ ..... 
". t;t'u./ 

. .. .,. t).-'~ 
; l 'С';'::Р' 

.,,~; ;;;;:,., 

1.B.CallO;JICI(O 

ОРЕІІД,\Р 

ЛЛ ШаКУІІ Каlllер""а ""11І011;1111" 
IOPIIДlI'llto адреса : 
вул. Короленка,б7 II."D.SS 
м. Бровар" . 
обп. КІІївська 

мп 
( nPlI'l8Iaнam .'1m) 



... АІСТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНІСИ 

" ______ 2008 року 
м. БроваРIІ 

Ми, що піДПIlСалися нижче: Бровпрськп міСLfса рада, в особі 

ВIІКОJlУJOЧОГО обов'язки MicLKOro ГОЛОВІІ - секретаря MicLKOЇ раДIІ Сапожка 

Ігоря ВаСИЛLОВliча, що діє на підставі ст.42 Закону Украї'IШ "Про місцеве 

самоврядування в У І(раїні", розпорядження Броварської міської рОДIJ від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського головlt» з однієї 

сторони, та ПРllваТlшіі підпрllЄl'lСЦЬ ШПКУІІ l(nTcplllln АllТОІІіВІlа з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська радп передала, а ПРllВПТllllіі підпрІJС~IСЦЬ 

Шоку .. КПТСРllllа АIІТОІІіВIlП прийняв земельну ділянку площеlО О,ОО05га, 

для обслуговування лотка, по вул.I(ОРОЛСIІІСП в рпііОllі РО3~lіЩСIIJIЯ 

буд. N!!54 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії· 

від 24.04.2008РОІСУ зп N!!715-36-05 на умовах оренди на 

1 (ОДIIJІ) рік, терміном до 24.04.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы�аa міська радп , 
1(IIЇBCLICn область -
Юридична адреса: .,. 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
ВIfI~~~IОЧИЙ обов' язки міського 

.... Г9ц .. 1-:7 ~eKpeTap місы�оїї ради 
'(і (," ,-

~r':;-t'~ ~-;\ ?:~~ ';~, : І' _"" , ... '. \ '~"'II 
І' -, СІ' II.В.СаIlОЗlСКО І ", \ і ". .... 1', І . 

. " ь J/ 
с> t,) ь' 
:~9 (І ioo./,~ 
~~:,' 

ПРиfmяв: 

ПРllllаllll,,"і lIiд"pll~"el(" 
Шоку" Катер""а АllтОllіllllll 
ІОРИДflчна адреса: м.Бровари 
вул. Короленка,67 кв.55 



ДОГОВірНе! 
"ро ,,,есе,,,, •• ~tl/" ~a ~a~o,oPY ap~"~,, :Jе.tllИ""о1 ~lлл",m 

~i') OI.ep~c". 2001 РDIt.7.ліJ9 
МІСТО БрооаРJJ КlIЇВСЬкої обпасті 

201 ЛlIСТОIIОДП доі ТIIСП'lі OOCЬ~IOГO 

ОРЕ1ІДОДАВЕЦЬ: Броварська '-lісько рода КІІЇВСЬКОЇ області, 'ОР'ІДІІ"ІІВ особа ЗD 
Зl1КОІІО1100СТВОМ YKp~ЇJIII, іДСIIТlIФіКОI!іПIШП код зо дІІ1111М11 ЄДРПОУ 26376375, 
ЮРІІ~ІІЧІІО ~pcco: КIІ1ВСЬКІІ обn., М. БРОВаРІІ, оуп. Гоroріlfа, 15, о особі OIIICOIIYIO'loro 
O~OB Я3~1І МІСЬКОГО ГОnОВІI:: секретаря POДII COnOihOКO Ігоро BnCIUlI,OOII'JR, ЯКlI" діє 110 
ПІДСТаВІ ст.42 ЗакОIlУ YKpOllll1 «Про місцсвс СОМОВРЯДУВОJIIІЯ О Yкpaїlli)). з ОДІІОГО БОI\1', 
1u 

ОРЕНДАР: ПП Голооко ЄОГСІІ fPllrOPOBII'I, IОРIIДIIЧJJО адреса: м.БРОООРII, 
ОУn.НСЗОЛСЖlІості,1 І ко.173, іДСIІТllфікоціПllllП код 2BSS4J021J. долі -"ОРЕНДАР", з 
дрJ'zоf сторо"", УICnОЛII цеП Догооір про IIOCТYnIIC: 

Діl0ЧІІ добровілыІo і переБУВОЮЧIІ Прl' здоровому розумі то ЯСllіП ПDr.I'ПТЇ, 
розуміlОЧJf ЗНDЧСlfllЯ своїх дііі, попередllЬО ОЗllвПОМЛСllі :І ПРIIПIlСDr.111 ullоілы�огоo 
ЗОКОІІОДОВСТВО, ЩО РСГУЛJОІОТЬ УКnОДСlшlі 11І11\111 праВО'11ІІ1 (зокрема. з ВllмогаМl1 ЩОДО 

IlcдiiiCllocтi ПРОВОЧIІJlУ). відповідно до затверджеllОЇ ріWСIШЯІ\І Броварської міської paдll 
від ссзо)) вереСІІЯ 2008 року Н!!883-46-05 нормаТIІВIІОЇ грошової ouillKl1 зсмсль місто 
БРОВОРІІ. та ріШСlІlІЯ Броварської міської радll від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 то 
кеРУIОЧIІСЬ ПОЛОЖСНlIЯМII пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.].3 Договору 0pCIIДJI ЗСМСЛЬІІОЇ 
дinяlfКlI від IS ЛІОТОГО 2006 року укпаnll цеіі Договір НІ! 1 (1І0далі - Доzоаір) про 
Вllессння зміll до Договору оренди земелыІїї діЛJШК'1 від 1 S ЛІОТОГО 2006 року зо 
.N1!0406338000S3 (надалі -Доzоа;р оре"д,,) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ IIaCТYnlli зміЮI: 
1.1. ПУНlСТ 2.3 ДОГОВОРУ ореНДІІ BllкnacТlI в ІІаступнііі редвкції: 

ее2.3. НормаТІІ8на грошова оцінка земельної дinЯНКlI згіДJIО довідки відділу зеМСЛЬJIIIХ 
ресурсів у місті Бровари від І 1.11.2008 року НІ! 04-3/13-3/1786 СТВНОВIIТЬ: 
- 8 324 (вісім ТlIСЯЧ тpllCТn двадцять ЧОТlIР'I) ГРlІвні ОО копіііок. 

1.2.пушст 3.1 дОГОВОРУ ореНД'1 BllкnaCТII в наСТУПllііі редакції: 
ес3.1. Це" Договір Уlcnадено строком на І (ОДІІН) рік, тepMillOI\l до 16.10.2009 року. ПіСЛЯ 
закінчення СТРОІСУ дії ЦЬОГО дОГОВОРУ ОРЕНДАР мвє ~ep~BlDКI!e право ПОllовnеllllЯ nO~O 
на ІІОВІІ" строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВІІнен Ilе Пlзн~ше ІІІЖ ЗD 30 KвnellдapHllX ДJIIB 
до закінчеНIІЯ строку дії цього дОГОВОРУ ПIIСЬМОВО ПОВIДОМIIТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір ПРОДОВЖlfТІІ ііого діlQ. 

ПОЛОЖСННJI ЦЬОГО Дої'овору про п.еревожне право ОРЕНДАРЯ Jlе застосовYlОТЬСЯ у 
разі: ,. 
- BllKOPllCТВIIHi земельної ділянки Jlе за цinьoB'IM ПРll3l1ачеllняr.l; 
- порушеННJI термінів сnnа111 OpeHДJloї ~a:al; 
- допущеllНЯ noripmellHJI CТOIIY земenы�оI� ДlЛЯНКI!». 

1 3 П ІІКТ 4 1 дОГОВОРУ opeIlДJ1 B11кnaCТ11 в ІІаступнііі редакції: _ • 
4 • • у. 10!И (десять) відсотків від Ilорr.IО11ШJlОЇ грошово І ОЦIНКlI 

ес .1. ОреНДlІО плато CТOIIOBIIТЬ ~ • 
земenы�оїї діЛЯШGl - 8 324 ГРllвеlfЬ J cКnDдВє. • • 
- 832,40 (вісімсот трllДЦЯТЬ дві) ГPllBlli 40 КОПI"ОК ІІа РІК. 

1.4.Пункт 4.3 дОГОВОРУ ореНДІІ BllкnaCТII У наступніn редакції: 



(с4.3. ОРСІIJ!ІІО .плата BIIOCIIТLCJI ріВ1111А111 ЧDCtКa.\111 щоміСRЧІІО ПрОТІГОАI зо (ТPIIДЦRТII) 
кanСIШОРllІІХ дІІIВ, IlаСТУП1111Х 30 ocr.uШЇАI КlШсщ.ааРIIIВI дІlСМ 3Dit1loro (ПОДО'П(ОDОro) місаця 
бc::J )'РIL"С)'ІШІІІІІ ПДВ 1ШIRX0м nc:pepa."C)'DDI111R 110 JЮ3роху1IКОВIIП ра."С)'ІIОК ОРСIIДО.ааоця НІ! 
33217815700005 УДК У ICIIЇOCLКЇn обnac:ri "І. IСІlева, 1\"0.11 ЗКПО 23S71923, МФО 821018, 
одера'ува'l - Броварськс 8ДК, КОД клаСllфіації 130S0S00 _ орсшда зсмлі». 

1.5. ПУIllП' 4.5.2 Договору OPCIIAII ВllклаCnI в IlаСТУПJlіП редакції: 
«4.5.2. зміllll. розмір!в зсмсп~JlОГ~ податку то ставок OPCIIAIIOЇ ПЛОТІ І, зr.lіllll II0pMOТJIBIIOЇ 
rpошової OUIIIKII, ПIДВIIЩСIIIIR цш, ТОРllфів, зміllll косфіціеllТЇВ illlIeKca11iї, ВІІЗІІО'ІСІІІІХ 
заКОIIОдавством. 

у ПIIППДIСУ пїДі\IОВII OpCllAnpn Зj\lіlllml ореllllllУ плпту 110 УІ\ІООПХ, ВI13Ш"IСIIIIХ 
11.4.5 ~oroBoPY, c:rОРОIШ рО3рІІВПІОТЬ договір ОреlIlЩ. Якщо, е ВЩ:\ІОВП від 
A06pOBIJII.lloro рО31рUПШІІІ договору 3В ЗГОДОIО &:ТоріІІ, Ilсlі договір рО3рllвпcrl.сп У 
eyAOBOl\lY ІІОР.ІДКУ.». 

1.6. ПУІІІП' 4.S.4 Договору ореИдll BllкnoCnI D IIі1СТУПllіП РСДі1кції: 
«4.S.4. У разі IlеВJfссеllllЯ ОРСllдllОЇ ПЛОТJІ У СТРОКІІ, ВllЗllОЧСllі ШІМ Договороr.., СУМО 
заБОРГОВі1110сті вваЖі1CТLСЯ подаТКОВIІМ боргом і СТЯГУСТLСЯ З lІі1рахуваllllЯМ ПСllі, що 
ІІараховується 110 суму податкового боргу (з урахУВОlIJlІМ штраr~IІІIХ саllКllіП за ЇХ 
IlDЯВllості) із розро."СУIІКУ 120 відсотків річНl'Х обліКОDОЇ стаВКIІ націоIlonыІго баllКО 
YKpaїIIII, діlОЧО'ї 110 деllЬ ВШlикнеlll.Я такого податкового боргу або 110 ДСІІЬ noro (Пого 
чаСТllllі) погашення, зonеЖIІО від того, яко з оеЛIІЧ'Ш таКІІХ ставок с бinLШОIО, за KOїКlllln 
IсonеllДОРШlіі день прострочення У ііого сплаті». 

1.7. Лункт 6.4 Договору ореНДІІ B •• кnarn. в наСТУПllііі редакції: 

«6.4. Орендар зобов'ЯЗОНI.іі в п'ЯТJlдеНШlіі термін піспя державної реєстрації цього 
Договору та/або БУДЬ-ЯКІІХ ДОДОТКОВ"Х угод, Договорів про Вllесення зміl' та AOnOOIICI.L 
до Договору тощо 'IВДОТlі відповідну копіJO оргаllУ державllОЇ податкової служБІ І зо 
місцем ЗllвходжеНlIЯ земелыІїї діnянКlШ. 

1.8. Лункт 9 Договору ореНД'1 ДОПОВfШТl1 'ІОВІІМ підnУі'КТОМ 9.4.7 1І0СТУПllОГО 
змісту: 

«9.4.7. в п'ЯТJlДснш.іі термін після держаВIІОЇ реєстроції цього Договору тalабо будь
IКlIХ ДОДОТКОВІІХ УГОД, Договорів про внесенНІ змін тв ДОПОВllеl'Ь !l0 Договору ТОЩО 
надаТl1 відповідну копію opraнy державної податкової CnУ'кбll за Mlcuer.1 ЗIIIL"(оджеIШЯ 
земельної дinяIlКJf). 

1.9. ЛУIllП' 11.3 Договору ореНДІ! м ~ОПОВНІ!ТJІ ІІОВІ'М підпунктом 11.3.3. 
IІ0СТУПllОГО змісту: « 11.3.3. illiцioТJIBOIO ОДІІІЄІ ІЗ СТОРІН В ОДНОСТОРОІІІІЬОМУ поряд .. ')' У 
ВllПIlДКах, передБО'lеlllfХ законом тв Ш'М Договором». 

1.10. Пункт 11.4 Договору ореНДІІ BI'КnO~1 В HOcтr~H!n редакції: 
11 4 Р . Доroвору ореНДІ1 зеМЛІ за IІІЩІОТJІВ010 ОреllДОдавця В 

« •• ОЗlрВОШШ У допускається у розі IlеВllКОНОІIНЯ OpellДope~. вимог ПУІІІСТУ 4, 
ОДНОСТОРОНJlЬОМУ порядк • • СІ розіРВОІIІІ&1 зо iHiцiOТJIBolO 
пiдn)'llктів 64 та 94 даноro Договору. ДОГОВІР вважаєть 
О •• lоб"""'я '1ІІнності BiAnOBiдllOro рішеllНЯ суду, ПРIIПIIЯТОГО но 
реlfДОДавци з момеJlТУ І .J •• ' 

ВIІ1.IОГУ OpellДoдaBЦJI». 

2. Цеіі Договір підпягає деРЖОВl1іП реєстрації. 
• • І nїДnllCOlIНl CТOPOH~III та noro держаВllоі 

3. ~en Договір IlобllРОЄ ЧIIIIНОС~.п:~с:.111 шо BIIIIIIКnII З 01.10.2008 РОКУ. 
реєстрацІЇ та зостосовуєтьCl .по право -



4. 0600·.З0К ЩОДО nOAOlll1 
'JI3D' П • ULOro Доroвор,v • пОо ІІІЗ oro lIepil\"DOIIOIO рсс. " ІІа lICP3\"DOIIY PCCCТPВUIIO та 0111pDТ11 

• СІраЦIClО, ПОЮlIUUUOТLCIIID ОРСIUlОДDОц.. ' 

5.IIООI yr.IOOII IIorooopy О е 3ВnIIWOlon.C. без 3~lill. р IIДII :SCMMLIIOЇ AЇnJlI'h."J1 оlд OS вересllJl 2007 року за Н!!39 

б. ЦеП Договір YКnD.l1c.lo У LOX • СllnУ, ОДІІІІ :S JlКIІХ 311DXOlIIITLCJI В ОТР nplf&lIplIIlKDX, ЩО МВІОТЬ ОДllакову 10PIIlIllllllY 
.КІІП Ilровіо Аоro ДСРЖDВIIУ рес PCII~O.IIDBUJI, !lPYl'!.fi - о ОРСIІ.llDРЯ. трстіП - в opralli. 
піДПРllDlcтuа "ЦСІІТРУ деРЖDВII:-"DЦIЮ - КІІІВСLКІП регіоIlDJIы�іпп фїnії ДСРіКDОllОГО 
Україl1ІІ ПО зсмenЬШI~1 ресурсам". О зсмenы�оro кадастру Прll ДСРЖDDIІОr.lУ KO~liTcтi 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

/іРОВ,ІІ'СЬКА Аllськ,1 РАДА 
КIIIВСhКО/О/іЛ,IСТ/ 
IОРllДJIЧllа адреса : 
М. БРОВОРІІ, вуn.Гагаріна, 15 
о осо· ППО)f(IСП Ігоро 8аСllnЬООІІЧ 

мп 

ОРЕНДАР 

ПП ГОЛDВКD є.г. 
ІОР.ІДІІЧІІD адреса : 
оуп. НсзвnеЖJlостї,11 ко.173 
М. БроваРjJ-, 
обn. KllїacьJca 

(fVeг.rMH~ 

мп 
( npllllulllacm nC'lln;) 

~f}tр/ф . JPlш"?«Ш~/) , &N'~-"-' ~
~ш'" ~ ..н~СtU,й· /РІ'" ,~ ~~ І' .<!РО; • , .. ~"",,, 'G' 

W1lttJ.lиl"- Iш~'ІРфfі' p~~ 1JfНr- ~~Ш~" 
'iи(~- I~ fJl. IJ. І7/}' 



.. АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

., " ______ .2008 року 
м. БроваРIІ 

МИ, ЩО підписалися нижче: Броварська l'IiCLlca рпдп, в особі 

ВJJКОIlУIОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської рОДIІ Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської POДII від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови», та 

ПРllDаТllllіі підпрІІЄI\ІСЦЬ Головко ЄВГСІІ ГРІІГОРОВІІІІ З другої сторонн, 

скnали цей Акт про наступне: 

Броварська J\lichlca рада передала, а ПРIІваТIIІІ" піДllрІIЄ~IСЦЬ 

Головко Євгеll ГРІІГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площеlО 0,0020га, 

для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Iсрасовсы�огоo В paiiOlli РОЗl\lіщеllllЯ буд.N!2 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 16.10.2008 року за Ке898-47-05 на 

умовах оренди терміном на один рік до 16.10.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємнОІО чаCnIНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
.; 

Броварська міська рада 
IСllївськоі області .... 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
~~ОЧ.ІЙ обов'язки міського 

1.~~·.:rtJ\o~i a~celCPeтap міської ради 
... / ' .. , (, 

'ІС .'t. ,- • 1\ -о , 
\; О, 

111І ~tO t_ . \ _. 0:.: 

11 S • / 
оо J ~ І / І.В. Cnl1031Clto 

~~~ Оод 
~ . ..:. .. ? 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
ГОЛОВНО eBzell rPIIZOPOBlII" 

Юридична одреса: 

м.Бровари, 
бульв.Незалежності,11 кв.173 

/1 ./ 
,~ 1є.г.Гол".",,1 

\ 



Договір Nel 
"ро 'lIIecellllR ~,,111 ,)0 ,)o:o"oPJ' орг"'),, J&!..,елыlrr dlлnlllШ 

,,1,) 09 ~epa"n 2006 ро",. Jti0406JJBOOOBS 
.. "сто БроваРIІ KlliBCLKOi області 

21 ЛlIСТОПМD Аоі ТIIСII'lі DOCL~loro POI~ 

ОРЕІІДОДАВЕЦІ,: БРОВОРСІІка міська рада КІІЇВСЬКОЇ області. IOPIIAIlIIllI1 
особа 3В 3BKOIIOJIBOCТDOM YKpaillll, ідСllПIФіаціПllllП коа за .110111І10111 ЄДРПОУ 
2637637S, IOPIIAII'lIIO DJlpecв: кllівсы\І обл., М. БроваРII, вуn. ГвгоріllВ, І S. в особі 
ВIІКОllYSОЧОro оБОВ'Jl3КII міськоro ronoBl1 - секретаРJl Родll СUПОЖКІІ Iropll 
DаСIІJ1ЬОDIІ'IП, ЯКIlП діє 110 підставі ст.42 30КОllУ Укроїш І ссПро міСI(СВС 
СI1МОВРJlДУВОШIJl В YКPBil!i», 3 ОД!IОro боку, та 

ОРЕIlДАР: ПП Щсрбок СТВІІіспав 80nOДIIMIIPOBII'I, IОрIIДII'ШО адресв: 
м.Бровор", вуn.Кllіосько,190, ЇДСlmlФіКl1ціПllllП код 2551406790. дапі -
"ОРЕНДАР", 3 другоl' сторо"", yкnaпll цсП Доroвір про ІІОСТУПІІС: 

ДіIО'111 добровіnыІо і псрсбуваlОЧl1 npll здоровому розумі та JlСllіП пом'яті, 
розуміlО'1ІІ 3110чеШІЯ своіх діП, ПОПСРсдllЬО озtlоПОМЛСllі з ПрIIПIIСО"'11 ullBinLlloro 
30KOIIOДOBCТВD. що perynloloTL YКJIDJ1Clllln ІІІІМІІ ПРОВО'ІІІІІ (зокрсмо. з ВІІМОГОМІІ 

щодо недinСJlОсті правОЧIШУ), оідповіДllО до зотвсрд-,кСllоі ріШСllllJlМ Броварськоі 
міської paдll від с(30)> BepeCllJl 2008 року N!!883-46-0S ІІОРМОТІІВІІОЇ rpOWOBOЇ 
оцїllКIІ земель міста Бровари, та рішеШІЯ Броварської міської радll під 16.10.2008 
року N!898-47-0S. від 25.07.2008 року N!!807-40-0S та кеРУIОЧllСЬ 'ПОnОіКСIIІІИМII 
nYSil\їїB 4.5.2, 4.5.3 то 9.1.3 Доroоору ореllДl1 1c"'CnLIIOЇ діnЯllКl1 від 09 БСРСЗIІЯ 
2006 року yкnaп" цеП Доroвір Н!! 1 (ІІuдOJ'; - ДоговІр) про Оlll:сеllllЯ зміll ДО 
Доroвору ореНДІІ земельноі ДЇnЯІIКII від 09 береЗІІЯ 2006 року за Н!!040633800085 
(1laдani - Договір орешдІІ) про таке: 

1. BlleCТII до Договору оренди шu:тупні зміlШ: 
1.1. ПYSfl"' 2.3 Договору ореНДІІ BIIКnDCТ11 в IlаступtlіА peд;ucцiї: 

с(2.3. Нормативна rpowoBa оціflка земenьно'ї діЛЯНКIІ зriдно довідКl1 вtддШУ 
земельних ресурсів у місті БроваРl1 від 11.09.2008 року Н!! 04-3113-311164 
CnUіОВIIТЬ: 

2 771 (Дві тисячі сімсот сімдесят сім) rpllBeHb ОО копіііоl(.» 

«2.3. НормаТИВІіа грошова оціllка зсмenы�ої ДЇnJlНЮI зrїДJIО довідкl! відділу 
земельних ресурсів у місті БроваРІ! від 21.10.2008 POI\")' Н!04-3/13-3/1341 
станОВИТЬ: • 

_ 6 428 (Шість ТlIСЯЧ ЧОТІlрllСТ8 ДBaд1UIТЬ вісім) rpllBCHb оо I\"ОПlііоl(.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору opelfДJI ВІIКЛОСТI! в Hacтynllin редвкціі: 
«3.1. Цей Договір УJmадеио Tep~IЇIIO~1 до 16.01.2009 року. Піcnн закіНЧСНl1Я строку 

.м тт. о'='ЄНДАР мвє переважне право ПОllовnення Поro 11І1 IІОВllіі .1111 цього ""оговору 11" •• • 30 • 
У • ОРБl:lДАР ПОВІlllеl1 не ПIЗlllше "ІЖ зв Kane11ДBp1II1X ДJIIВ до 

CТP~K. цьому разІ .оо цьо· ro ДоroВОРу ПІІСЬМОВО повіДОМllТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про 
заКlнчеllНJI строку .1111 
намір ПРОДОВЖlmі ЙОГО діlО. Кllе право ОРЕНДАРЯ не 

Поnо)кеНIIJI ULoro ДоroВОРу про перевtu 
застосовysоться у розі: • • 
_ ВIІКОРІlствнні земелЬJlОЇ діnЯllКl1 не за ЦlnЬОВllМ ПРll3начеНllJlМ, 

"nЛОТlI' - порywеНlfJl терміllів спnаТl1 ореllДНОI м .' 
• у зе"lenЬНОI ДlnЯIIКJI). допущеЮIJl попрwеНllJI стан р 

CТlI В наступніП редакціі: 
I.З.Пункт 4.1 Договору opellДll ВІІКЛВ 



«4.1. ОРСllДllа плата 110 ПС іо 2 
CТDIIOOIIТl. 10% (ДССЯТL) oiacoткfo ~. 3 25.07.2008 POk")' по 30.09.2008 рік 
діЛЯIIКII- 2777,00 I'pllOCllb і cКnIUlO ~IA II0pManlOllOЇ rpowoooї OllillKl1 зсмcnы�оіi 

- S І ,46 (п'ЯТДССЯТ OAlla) rplIOII~ 46 копіПОЮt 
«4.1. OpCIlJllla мата nO'IIIIIOIO'111 3 01 10 
підсоткіо оід IIOPMDTIIOIIOЇ rpОШОD" .' .2008 року СТПІІОВІІТL І 0% (десять) 
cкnoдac: 01 OUIIIКlI зсмcnы�оїї діЛЯllКl1 - 6 428,00 ГРIlПСIІЬ і 

- 642,80 (uliCТCOT СОРОК: дві) rpllOlli 80 коп'IП • 
ОК О РIIО) 

1.4.ПУIІІП' 4.3 ДОГОООРУ OPCIIJlII OllкnaCТII у ШІСТУПllіП рсдакціі': 
«4.3. OpCIIAlla плато ВІІОСІІТLСЯ • • 

PIOIIIIМII чаСТІС~1ІІ ЩОМІСЯ'ІІІО протяroм 30 
(ТPIIAUНnI) КOnСllдаРШIХ дllів Ilnl"'nl' • • ' -.,,ПIIIIХ за OCТDIIIIIM кanСllдаРlІІlМ ДIIC~I ЗUIТlIОro 
(noIIayкoBoro) МІСЯЦR без ypaxYBalll1 ПДВ • . 

О я Wnяхом псрсро.'СуваllllЯ 110 розро.'СYlIКОВllfI 
pD.'CYIIOK pCllдoдaBЦR Н!! 332178 І 5700005 УДК У І{иївськіП області М КIIСВа. код 
ЗКПО 23571923 МФО 821018 Б '. . , • ' одср;кува'l - роварськс ВДК. код кnаСIІФlкаЦIЇ 
13050500 - ореllда зсмлш. 

1.5. ПушП' 4.5.2 ДоroвоРУ ОРСНдl1 BllКJJaCТl1 в IlaCТYnllїn рслакції: 
«4.5.2. ЗМіl~~f РОЗМірі~ зеr.!елы�ог~~ податку та ставок ОРСllдllОЇ nлаТII. зміllll 
~IopMaTII~~IOI ГРОШОООІ оцщки, ПIДВlflцеШIЯ ціll, таРllфів. зміllll косфіціСllтів 
IІІдеl(саЦIІ, Вli31fачеllllХ законодавством. 

у DlfПОДКУ відмови ОРСllдаря зміШIТlI ОРСIIlIІІУ плату ІІа умопо.'С. 
ВІІЗllачеШfХ п.4.5 Договору, Орендодавсць мас право розірваТlI цсП Договір в 
ОДНОСТОРОНІІЬОМУ порядку». 

1.6. ПушП' 4.5.4 Договору ореllдll BllКJJaCТl1 в наступніП рсдакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної nлаТl1 у СТРОКІІ, ВlfЗllаЧСllі ЦИМ Договором, 
сума заборгованості вважасться податковим борror.f і стягуєrься з Ilаро.'Суваllllяr.f 
пеlІі, ЩО нараховусться ІІа суму податкового боргу (з урахуваllllЯМ wтpафllllХ 
саJlКЦin за їх IfDЯВlfості) із розро.'СyrlКУ І 20 відсотків ріЧНllХ облікової CТDDKII 
HaцioHВnLHoro банка УкраїІІИ, діlОЧОЇ 110 деllЬ ВIfНlfкнеНIІЯ ТOKOro nOlIaYКOBOro 
боргу або на день Пого (Яого чаСТІші) погашеНІІЯ, зanеЖllО від тoro, яка з ВCnII'IШI 
таКІIХ ставок с біЛЬШОIО, за КОЖШIП кanендаРlІІlП деllЬ ПРОСТРО'lеIIIIЯ у Пого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореllДIІ BllкnaCТII в lІаступніП рсдпкції: 
«6.4. Орендар зобов'язаlflfП в п'ЯТlfдеННIІП Tepr.liH піcnя деРЖaDllОЇ реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКIfХ додаТКОВIІХ УГОД, Доroворів про ВllссеШIЯ зміll 
та доповнень до Договqpу ТОЩО IlaдaТlI відповідну копіlО 0PГDII)' ДСР1k'ПВIІОЇ 
податкової службll за Mi~eM ЗІIDXОДХ(еIllIЯ зсмcnыІїї ДЇnЯІІКШ). 

1.8. ПyrlКТ 9 Доt'bвору ОрСllДl1 ДОПОВlllml IIOBIIr.1 підпyrlkаОМ 9.4.7 
ІІаступного змісту: 

«9.4.7. в П'ЯТlfдеНIIIІЯ тepr.lill піспя деРЖaDllОЇ реєстрації ~oro Договору та/або 
БУДЬ-ЯКІIХ додаТКООІIХ yroa, Договорів ПРО ОllеССllllЯ з,:'flll та ДO~OBIICIIЬ ДО 
Доroвору тощо IlaдaТlI оідповіДIlУ копію 0PГDII)' Aep1k'llВIIOI подаТКОВОI службll за 
місцем знахОДЖСНl1JI зеr.lелы�оїї дinЯІIКlI». 

1.9. Пункт 12.3 Договору ореНДlІ ДОП~~II!IТlI HO~IIM підпyrlКТОМ 12.3.4. 
IlaCТYnlloro змісту: «12.3.4. illiuiaТlIBOIO ОДІІІЄІ ІЗ СТОРІІІ В OlIllOCТOPOllllLOMY 
порядКу У ВІІПОДКах, передбачеНІІХ законом та UIIM Договором». 



~ 

1.10.. ПУJIIСТ 12.4 Доroвору opellДl' BIIКnOCТII В 110C1)'nllin редакції: 
(112.4. РОЗIРВDIІІIJI Доroвору OPCIIДI' зс)ші зо illil,ionlDOIO 0PCIIAOAOUЦR в 
OAIIOCТOPOI!IILOMY ~OPIДКY AOnYCKOcn.CR у разі IICBIIKOIIOIIIIR oРСIlДОРСМ ПІІМОГ 
IIY .. I\-ry 4, ПШПУІІІСТІВ 6.4 та 9.4 ШlІІОГО ДОГОВОРУ.)) 

2. ЦсП Договір nillJUlfDe дсржаВllіП рсестрації. 

3. ~clt Дoгo~p IllІбllРIІС ЧlІІlІІОсті піcnа niДnllCll1111R СТОрОII~Ш та Пого 
ДСРilСОВIІОI pceCТPOUII та Зllстосооуrn.СR до праоооіДIІОСlll1 що DIIIIIIКЛIІ З 01.10.2008 
JНШL : 

4. Обов'язок щодо ПОnВll11І цього Доroвору 1111 ДСрЖІІОllУ peCCТPllllilO та 
BIIТPllnl, пов'ЯЗllllі з noro ACPilCDBllOIO рсеСТРllціСIО, покnадlllOТJ.ся 1111 OpCIIAonaOIIR. 

S. IlІші УМОВІІ договору ОРСllдll зсмелы�оїї діЛЯIІІ~"1 від 09 БСрСЗIІЯ 2006 ро,,">, 
зо N!!04063380008S ЗDnllwmоТLСЯ бсз зміll. 

6. Цеlt Доroвір укладеllО У трьох npIIMipIIIIKD."<. шо МОІОТЬ ОДllакову 
10PIIAII'IIIY СІІЛУ, ОДШІ З ЯКІІХ ЗIІDXОДIIТЬСЯ В 0pCllдoдaBЦR, ДРУПIП - вОРСІІдаря, 
тpeтin - в oprmli, ЯКІІіі провів ііого дсржаОllУ peccтpauilO - КlIЇOCLKin pCriOllDnLllin 
філії ДеріКUIlОГО ninnpllCMCТВD "ЦеIIТРУ держаОIlОГО ЗСМСЛLIIОГО кадастру ПР" 
ДеРЖDВIІОМУ комітеті України ПО зеМCnLlІІlМ PccypC~I". 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КIІІВСЬКО10GЛ,аСТI 
lOРI!ДИЧllа адреса: 

М. Б арІ!, Byn.rarapiHa,lS 
в ос б Сапожка Ігорп ВаСI!ЛЬОDII'1 

I.B.CallO"CKO 
", 1;'1 , t·' , '!.t: ~ o~o- -'" :-0,-

, O'J/ F .... -, І : І' '. # .. 

"'( ", f : \ ,'.І . ((.- І"~ , : ... о' І 
\1' ,~ , • ,.,.,. 

~
~'!: '- \.:~:.:.ooo; J ~~: ~ .; 
" • ·J.мП"-~ tJ о";! :\,. 9' ~ ,,' /., " .,! V4 'є -". ,У' .&-

'''''':'''!t~-:' 

ОРЕНДАР 

ПП Щербак с""",;слаtl 
BO.'Iod, .. ""potlllQ 
lOРllДllчна адреса: 

оул. КlIЇВСЬКа, 190 
М. Бровар" 
обл. КІІЇВСЬ 

С.В.Щербак 
-~~JI'----

МП 
( nplllUllllIlDm nC'lm1 

іі ",їськоі рlUUl про ШО у \СІІ'ОЇ ,аПllсl1 
Договір ,врСССТРОІВІІО У IІІІ,онко.,1 &POIDPCbcКOlln .,1 t) • /,l 2oo1po,,-y. 

І pel'nll І,,,,"ено заПІІ .. ~ 
деРЖDlllоі реЕстраціі договор І о -



... АІСТ 
ПІ)ИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

"~" ___ ";....1 ___ .2008 року 
1\1. БроваРIІ 

МИ, ЩО підписалися Нllжче: Броварська міська рода, в особі 
б' . ВIIIСОIIУIОЧОГО о ов язки МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретаря міської раДІ! Сапожкn 

Ігоря ВаСИЛLовича, ЩО діє на підставі СТ.42 Закону YKpaїlI1I "Про місцсвс 

самоврядування в Уlсраїні", РОЗПОРЯдЖення Броварської міської раДIІ від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконаllНЯ обов'язків міського ГОЛОВІ!» з ОДІІі єі' 

СТОРОНІІ, та Приватний підприсмець Щсрбак Стаllіслав ВОЛОДІІ~IJJРОІJII" 

з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міСЬІ(а рада передала, о ПРllВПТllllіі піДПРIIЄМСI'Ь 

Щсрбак Стаllіслав ВОЛОДlIJ\ШРОВII&1 прийняв земельну ділянку площе.о 

0,0021га по вуn.Кllївськііі,94 для обслуговуваllllЯ l(іОСI(), в СI(лпді 

павільііону О&lікуваllНЯ в J\.1.БроваРIІ. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 25.07.2008 року зп Ne807-40-05, від 16.10.2008 року N!!898-47-05, 

від 30.09.2008 року Ne883-46-05 на умовах ореНДІІ на терміном до 

16.01.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТШIОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БроваРС61(а АlіС61(а paiJa 
кlllвсы(106ластіi ". 
ІОридична адреса: 
. ~::Брcrz~р~, вул.Гагаріна, 1 5 

.... ВйкОнУt9~"Й . обов'язки 
" , miCbi-- "<Fолови - секретар 
'!. ~iCь. ї рад'И , .. ~ 'І' 
:':" ".,,'~ \ -. (.' 
••• • ... ., •• J ... ~J·i 
'\ ." ~" 1:: /. ~. ~ І' 

\. t,a ~ ::'.іl.в. СаllОЗIСКО І 
':-", ~ . 
'i~ .... :, І V~ ... ;." , ... :.::, :;;'" 

ПРИЙНЯВ: 

ПРlІваllJIIIІІЇ "ід"РIlє,,'IЄI(Ь 
Щербак С"'Qllіслав ВолодllJ11IlРОflll" 
IОРІlДична адреса: м.Бровари 
вул.Київська, 190 

_1-#-=------1 с.В.Щер6а« І 



ДоговірНе! 
"ро 'ІІІ!сеllllЛ ~",,, до dDlDDDPJl Dpelldll ~e"e"""o' dілn",,,, 

'!д І" .'ІІОІІІОIО 200S pDl.'J' А1!В J О 
МІСТО БроваРІ' КI'їВСЬКОї області 

21 ЛІ'СТОІІПДR дві ТIIСII'lі ВОСЬМОГО pOk")' 

ОI'ЕIІДОДАОЕЦIІ? Броварська міська р:ша КIIЇВСI.коі області, IОРIIДII'IШl 
особа ЗD ЗПКОllодаВСТВОl\1 YKpaїIIII. іДСIIТ1lфікаціПШIП код 30 даllllМl1 СДРПОУ 
26376375, JОРIIЛJI'Шn nпpcca: ICJІїпська обл., 1\1. БроваРII. пул. rarapilla. І 5, в особі 
BIIKOIIYIO'lOro оБОn'Я3КJ! MicLKoro ГОЛОВІІ - секретаря РМІІ СZІІІІJЖКІІ Ігоро 
ОZIСIIЛІ.ОПII'IП. ЯlшА ~I~ ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ YKpaїlI1I ((Про місцеве 
самопрядуваШIЯ n УкраlllШ, з ОДІІОГО боку, та 

ОI'ЕIlДАI': rpoМllJIJIlІка ХОМСІІУШКО ЛаРІІса ОлексаllJlріВllа. IОрIIДII'IШl 
адреса: м.БРОIJаРIІ, вул.Оозз'ЄДllаllllя,7-а кв.32, ідеllТIІФік;щіПIllIП КОД 1510908787, 
далі -"ОРЕНДАР", 1 dpyzof сторт"" УКЛОЛІІ цеП Договір про IІUСТУПllе: 

ДіIО'111 добровіm.IІО і персБУВОIО'l11 Прll здоровому РО1умі та ЯСIІЇn пам'яті, 
розуміlО'111 Зllа'lеШIЯ сво'їх діП, ПОПСРСДІІLО ОЗllаПОМЛСllі з ПР'lПlІса.\l11 цllвілы�огоo 
заКОJlодавства, що рСГУЛIОIОTh укладСllllП ІІІІМІІ праВО'1ІІ1І (10крсма. з ВIIМОГlll\Ш 

щодо IІсдіПСlІості праВО'IІІНУ), відповіДIІО до заТВСРДЖСIlОЇ рішеllllЯМ БроваРСLКОЇ 
міської Ради від (зо)) вереСІІЯ 2008 року Н2883-46-05 IlормаТ1IВIIОЇ гроlUОВОЇ 
оцішСІІ земель міств БроваРІІ. та ріШСIІНЯ Броварської міської рОДIІ під 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та кеРУIОЧIІСЬ положеШIЯМIІ ПУllктів 4.6.2, 4.8.3 та 9.1.3 
Договору ОРСІІДИ зеМСЛLНОЇ діЛЯНКl1 від 14 ЛІОТОГО 2005 року УКnОЛII цсП Договір 
Н!! 1 (""r>CLII; - Д(},'nn;р) про внесеНІІЯ змі .. до ДОГОВОРУ ОРСllдll зсмелыІїї діЛЯIІКIІ 
від 14 ЛlOтого 2005 року за .N!!81 О (надолі - ДОluв;р ОРСІІ()") про такс: 

1. OlleCTl1 до Договору оренди ІІаступні зміllll: 
1.1. Пункт 2.3 Договору opellДlI ВllклаСТІI в lІаСТУПllіП редакші: 

«2.3. НормаТ1IВIІВ грошова оціllка земелыІїї діЛЯllКl1 згідllО довіДКIІ ВІДДІЛУ 
земелы�хx ресурсів У місті БроваРIІ Від Зl.102008 року Н!! 04-3/15-3/1005 
CТDHOBIITh: 

- 7 179 (сім Т1IСЯЧ сто сімдесят дев'ЯTh) ГPIIBeHL оо копіПок. 

1.2. Пуш(1' 3.1 Договору орендн ОJlклаСТ11 в наступніП редакції: 
«3.1. Цсй Договір укладено строком 1182 (два) роки. терміном до 25.10.2009 року. 
Після закіJiЧСIІНЯ строку діі цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР МаС переВ~II~ прn~о 
ПОJlовnеlJНЯ Пого Ііа новиП строк. У ЦЬОМУ разІ ОРЕНДАР ПОВllllеll ІІС Пl3111ше НІЖ 
за 30 кanellДapHllx Дliів до закінче~IJIЯ строку діі цьoг~ Договору ПІІСЬМОВО 
повіДОI\ШТl1 ОРЕНДО~ВЦЯ про IIDI\IIP ПРОДОВЖJml Пого ДІЮ. 

Положення цьоГо ДоroвоР)! про псреВnЖJlе право ОРЕНДАРЯ Ilе 
зоСТосовytОТЬСЯ У разі: _~ 
_ ВllкористаНllі земельної ділЯНКJI ІІе з~ цілЬОВlІ1\! ПРll3начеllНЯМ; 
- порушення терміІlів СnЛОТlI opeJIДJIOI П~О~ІІ; 
допущення погіршення стану земелы�оI� ДІЛЯJІКІІ». 

4 1 Д rooo у ореНДІІ ВІJклаСТІI в наступніП редакції: 
1.3. ПУІІКТ. о Р () . соток від норltlDПIВIJоі грошовоі 

«4.1. ОРСllдна плата стаНОВІlТЬ 1% ОДІІІІ • ВІД • 
оціІIКІI земельної дimJІIКІI-7 179,00 ~IIBeHЬ І ~КЛl1Дl1є. 
_ 71,79 (сімдесят ОДНО) грИВ1ІЯ 79 КОПІЙОК но рІК. 

1.4. Пункт 4.3 Договору ОРСІІДІІ ВllклОСТІI У IІ0СТУПllіП редакціі: 
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ее4З. OPClllIlIB плата DIIOCIIТLCI ЇВІІІІ • 
(1Р1IJ1ЦAТlI) k1U1ClrдDPIIIIX дll·в, р МІІ ЧlCТКIL\1ІІ ЩОМІСЯ'ІІІО ІІРОТЯГО)І 30 
(ПOJUПlCоьоro) міСЯI1А без ~~:;::ПnдIllIХ 3D OCnUlllir.1 кanСIUШРШIМ ДlIСМ зоіТlIОI'O 
рао'СУIIОК ОреlЩ0JUШ1UI 1( .. 33217 В IWIAXOM псрсра.'СynшIIIЯ ІІа pD3pD.'CYlIKOOlln 
ЗКПО 23571923 МФО -8210 815700005 УДК У KIIЇВCLKin області м. КJlena. код 
13050500 _ opCII~a зсмлі». 18, OlIcYAC)'DD'1 • Вроnaрськс ВДК. КОД КnDсшllіКDllіі 

1.5 •• ПУllk7 4.~.~ д.оговору ОРСIlДII BllкnaCТII о IlаcryПllіП рсдакиії: 
((4.6.2. ЗI\IІІIІІ РОЗАIIР'О ·зсм .... ы�ого по ..' оо оо. ~, датку та ставок ОРСШДІІОІ пnаТIІ. ЗI\IІІIII 
1I0PAIOТlIBIIOI ГРОШОВОІ ОЦІІІКІІ ПI'ДВllщеIIIIЯ' ф' • І'" ..оо • ПІІІ, тapll ІВ. ЗI\IIІІII косе ІЩІСІІТІВ 
ІІІДСКСОЦІІ, ОIIЗllll'IСIIІІХ заКОllодаОСТВОJ.I. 

у ПIIllПДIС)' відМОВl1 Орсшдарп заlіllllnl OPClllIllY IІЛП1)' 11І1 У~ІООПХ, 
B~l1Iln'lelll!X 11.4.6 ~OГOBOPY, СТОРОІІІІ рО1РІІВПІОТL договІр OpCIIдII. ЯІ.ЩО, С 
ВІдаІОВ0 Від ДООРОВІЛLІІОГО розіРВИIIII'1 договору зп :srnlIOIO сторіІІ, цеі} договІр 
рОЗрllD"СТI.еп У С:УДПВОАІУ Ilop.llIlcy •••• 

1.6. ПУІІКТ 4.6.4 Договору opelllIll В11клаСТ11 в lІаСТУПl.іП РСЛВI\І1ії: 
ее4.6.4. У разі IІСОJl~ССШIЯ ОРСIIДJlОЇ пnаТІI у СТРОКJI, ВllЗllаЧСllі ЦІІАІ ДОГОВОРОМ. 
CYM~ заборгооаНОСТI оовжаєn.ся подаТКОВllМ боргом і стягуєrr.ся з Ilара.'СуваШIЯМ 
ПСІІІ, !U0 lІарахооується. "~ суму податкового боргу (з ура.,<уваШIDI wтpафllllХ 
саlІКЦlА зв ІХ II8ROIIOCn) 13 розра.,<у"ку 120 оідсотків рі'ШIIХ облікової СТОВКІІ 
нвціоI.Dлы�огоo бвшсв YKpaїlIIl, діIО'!ОЇ ІІа lICllL ВШlllкнеШIЯ такого податкового 
боргу або на день Аого (Ао го чаСТlІні) погашеllJlЯ, залежllО від того, яка :І ОСЛlI'1J(11 
таКІІХ стаоок є біЛЬШОIО, за КОЖНІІА калСllдаРНIlП деJlЬ ПрОСТРО'!СIIIIЯ у Пого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору ореНДІ І ДОПОВflllТl1 ІІОВІІАІ пiдnyl'КТОМ 6.4 
IlаcryПllОГО змісту: 

((6.4. Орендар зобов'язаНІІА в п'ЯТllденшrП термін після lIcpiКaвleoї рсестрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКIIХ додаТIСОВllХ угод, Договорів про ВllссеШIЯ змі •• 
та доповнень до Договору тощо нодаТIІ відповіДIlУ копіlО оргаJlУ деРіКаВllоі 
подаТКОООЇ служби за місцем зtlDXодження земелы�оїї діЛJIIIКlf». 

1.8. Пункт 9 Договору ореl'ДІI ДОПОВlllmf IIОВIIAI підПУlllстоаl 9.4.7 
IIОcryпного змісту: 

((9.4.7. о П'ЯТІІденний термін після державllОЇ реєстрації цього Договору тalобо 
будь-яКJfX додаТКОВIІХ угод, Договорів про внесеllllЯ змін та доповнеllЬ до 
Догооору тощо IlaдaТlI відповідну копіlО органу державllОЇ податкової службll за 
місцем ЗI.l1ХоджеНl.Я земелыІїї дinЯIІКlШ. 

1.9. Пункт 12.2 ~OГODOPY opel'lIll ДОПОВlllml ІІОВІІМ піДnYlfh.їОМ 12.2.7. 
IIВcryпного змісту: ес 12.'.7. illiuiOТlIBOIO однієї із Сторін в OДlIOCТOPOIIIILOMY 
порядку У ВllПадкІ1Х, передfi,,"чеНIIХ ЗОКОНО1о1 та QII101 Договором». 

1.10. Пункт 12.5 Договору opellДlf BIIКnOCТII в ~~~ПllіП редакЦії: 
,,12.5. РозіроаНIІЯ Договору opellДlf землі ЗI1 1II1Ц111Т1fBOIO ОреllДОдавця в 
ОДI.остороtШЬому ПОРЯДКУ допускаєrься У разі неВIІК~Нання OpellДDpeA! OllAlor 
ПYl'КТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 доного Договору. ДОГОВІР. ов~а:ся РОЗI~ванlfАf 
зl1 illiuioТJIBOIO ОрендодввЦЯ з моменту набynя ЧІІННОСТІ ВIДПОВlДного РlшеllНЯ 
суду, ПРlJnllЯТОГО 110 ВIIAIОГУ Орендодавця». 

2. Цей Договір підnяП1Є державній реєстрації. 
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3. ~сП Доroо.~ Ilобирає Чllllllості піCnI піАПIІСОlІІlІ СТОРОІІ~Ш та Пото 

ДСУdnШlІОI рссстроиll та заСТОСОВУСТІІСІІ по nnOnOnїnllOClll1 що DIIIIIIKJIII З 01.10.2008 
l!2h"L 

.а. ОБО~·IЗО!, ЩОДО noдallllll I1LOro Доroоору 110 держаВllУ pcccтpauilO та 
РlпратІl, ПОВ ІЗОІІІ :І Поro деРЖОВllОIО рссстраціСIО, nOКnIUlDlOТЬCI 110 ОРСШАодавця. 

5. 1'lші У"ІОВІІ договору OPCIIJIII зсмcnы�оіi JIinllllКlI від 14 ЛIОТОro 200S P0h.-Y зо 
Н!!81 О ЗDJlIIIUОIОТЬСR без зміll. 

r 

6. ЦсП Договір ·YКnOJlCIIO У трьох ПРlІміРIIІІКах. ЩО MOIOТL ОАІІОКОВУ 
'OPIIAIIIIIIY СІІЛУ. ОДІІІІ З ІКІІХ ЗІІD."СОДІIТLСR В ОРСІІДОJIDВЦЯ. АРУПІП - в ОРСІІДОРЯ, 
трстШ - В opГOlli, ІКIIП провів noro дсржаВIІУ pcccтpauilO - КlІївськіП регіоllllлы�іпn 
філії ДСРіКОВIІОro піДПРllСМCТDII "ЦCISТPY дсржаВIlОГО 3СМСЛLllОГО кадастру пр" 
ДСРЖОDІІОМУ комітеті УКРОЇШІ по 3CMCnLIIIIM рссурсОо"". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GPOBAPCbKA ItIIСI,КА РАДА 
КIІІвськоIОТ;Л'-СТI 
IОРlІl1l1ЧItО адреС0 : 

М. Бровари, вул.Гагоріна., І S 
о осо • СаШОіККВ Ігоря 8ВСIIЛLОВIІ .. 

ОРЕНДАР 

Х".1ІІmУIІІКО ЛnР"Сn ОлеNСnlldрllllln 
IОРlll1l1ЧllО DJlРССО : 
вуп. Возз'СДllаlllll.7-а ко.32 
М. БРОВОРІІ 
обл. К .. ївсько 

,$~ Л.О.Х"'1fI!ІІJ'ІІІКО 

мп 
( nplll".lIoc:тi ncчml 



•• А ІСТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДА1.JІ ЗЕМЕльноІ ДІЛЯНІСИ 

"L" __ ...;/:..,./;......_---..2008 року м. БроваРIІ 

МІІ, що піДПИСМllСЯ нижче: БРОВПРСLlСО міс ... ~п родо, в особі 

ВIІКОНУIOЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ міського ГОЛОВІІ - сскретаря міської радll Сапожка 

Ігоря ВаСИЛЬОВllча, ЩО діс на підставі ст.42 Закону УкраїНIІ "Про місцеве 

самоврядування в У І(раїні", розпоряджеНIІЯ Броварської міської радll від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВІ!») з Одllісї 

сторони, та громадянка ХОJ\lСIIУШКО ЛОРІІСО ОЛСIССОIЩРЇВIIО З другої 

СТОРОIJИ, СІСЛВЛИ цей Акт про наступне: 

Броворсько місько родо передала, а громадянка ХОJ\lСIIУШКО 

ЛОРІІСО ОЛСIССОllдріВllП прийняла земельну ділянку площеlО 0,0031 го, для 

оБСЛУГОВУВОlll1Я гпро)ку ПО вул.Возз'СДIIОIIІІD В poiiOlli РОЗl'lіЩСllІІD 

буд. Не7 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі 

від 25.10.2007 POICY ЗО Не485-28-05 на умовах оренди терміном на 

2 (два) роки, до 25.10.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і Є невід'ЄМНОIО '1аСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

/ LB.Callo:J/c/,o / 
~""',I.::..н-~~ 

ПРИЙНЯЛА: 

ГРОI\IПДПIIIСО 

ХIМ1еllУIIIІ,О ЛаРllса Олеl\саllдріОllа 
IОридична адреса: м.БроваРIІ 
вул. Возз'єднаННJI,7-а кв.З2 



ДоrовїрNe1 
про .ІІесеllllR 3."1,, 10 1010.ОР), opelldll :J1!..,ел."оl dlлRІІКІІ 

.,d 17 !"ра.,1R 2006 POIO,,Ai0406JJ80027S 
.CICТO БроваРl1 КsIЇBCЬKOi обпасті 

08 rpУДllП ДDI11IСП111 DOChl\lOro po~")' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Кllївськоі обпасті, 10рІІДІІЧllа 
особа за заКОIIОДDВCТDО,.. YKpOїllII, ідСlmlФікаціПIШП код ЗІІ даlllll\111 ЄДРПОУ 
2637637S, 10РlfД11ЧII~ адрес0; Кllївська обn., м. БРОВIlРII, вуn. rarapilla. 15, в особі 
ОIIКОIIYlОЧОГО обов JlЗКlI МІСЬКОГО ГОЛООІІ - секретарІ paдll СОПОЖКІІ lropn 
DОСШІІ,ОD •• І.О, JlКlIІІ ~i~ ІІа підставі ст.42 ЗакОIlУ Yкpaї11II «Про місцсво 
CDMOBPJlдYOOIIIII D УкраІІІІ», з OДlIOГO боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Kynara Пстро ВОnОДSIМIIРОDIIЧ, 10рlrдllЧІІІІ адреса: 
.1.БрооаРII, ВУn.ЛУгова.14, іДОllПIФікaqіnШln код 2429410114, дапі -"ОРЕНДАР", 
:І друго'· стОРО"ІІ, yкnaпll цсП Договір про IlаСТУПIIС: 

ДіlО1111 добровіnы�оo і пореБУВIIJОЧ11 npll здоровому розумі та ЯСllіП ПВI'яті, 
розу.lіlОЧII ЗllаЧСlfНJI своїх дill, noncpCДIILO ОЗllaRоr.lnСllі з ПрllПllСDll1 QllBiпLllOГO 
ЗDКОIIОДDDСТВа. ЩО реГУnЮIОТЬ yкпaдClllln IIJrr.ш правОЧlІІ1 (зокрема. з OII.loraMII 
ЩОДО IfедіПСllОСТЇ праВОЧIIJlУ), відповіДSIО до затвеРДЖСІІОЇ ріШСJIIlяr.r Броварської 
ltliCLKOЇ pOДlI від «30)) вереСНІ 2008 року Н!883-46-05 .lормаПID.IОЇ Il'ошової 
оцішсн земель міста БроваРll, та рішеНIIR Броварської міської ратІ від 16.10.2008 
року Н!898-47-05 та кеРYlОЧlIСЬ поnожеllНJlAll1 ПYlIКТЇв 4.5.2, 4.5.3 m 9.1.3 
Договору ореllДИ земельної діnЯ'IКlI від 17 травШI 2006 року yкnaпH цсІ Договір 
Н!! 1 ("одал; - Договір) про внесення змін до Договору opelrдll зеr.rелЬ'IОЇ діпя'IКIІ 
від 17 травtlя 2006 року за Н!040633800275 (надалі -Договір ОРСllди) про ТDKC: 

1. 8HeCТIi до Договору ореНДІІ наступні зr.lіllll: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в HaC~TYllJlin редакції: 

«2.3. Нормативна Il'ошова оцінка ЗСltlCnЬНОЇ дiпяJlКlI зПдно довїДКІI ВІДДШ)' 
зсмcnьних ресурсів у місті БроваРlf від 05.11.2008 року Не 04-3/13-3/1746 
CТ8JfОВИТЬ: 

- 8 741 (Вісім тисяч сімсот сорок одна) I1'IIВIIJI оо КОПЇnок.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору ореНДІІ ВllICJJасти в наступнїn редакції: 
сс3.1. Цей Договір укладено тepltliHOM до 16.10.2009 року. Піcnя закінченНJI стро .. 'У 
дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновnе'IНЯ Аого на H~BIIA 
строк у цьому разі ОРЕНДАР ПОВlrнен не пїз.rіше JrїЖ за 30 кane.lДllpНlIX ДНІВ до 
звкін~енНJI строку дії цього Договору письмово nOBiдoltrlml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір ПРОДОВЖlmf його діlО. ОРЕНДАРЯ 

ПоnоженНJI QLon) Договору про переВIDI\'Не право 'Іе 

застосовYlОТЬCJI у разі: • '. ачеНIIJIAI. 
_ BllKOPIICТIНHi земельноt дimmКJI не 3~ ЦШЬО~lIltl Прll3П , 
• пор,vrflенНJI термінів сплаm оре'IДНОI плаТll, 

~ - оо inRНКlI» - допущення погіршеНIIR стану зеМCnЬНОI Д • 

о eНДII BIIКnBCТlI В НDCТ)'Пніfi редакції: 
1.3.Пункт4.1 Договору Р % І .. , ) відсотків від нормаПlв.rоі Il'ошової 

«4.1. Орендна nnam СТОIIОВIIТЬ 10 ~CCJIТЬ. • 
OЦЇНКlf земельної діЛJIНКJI- 8741,00 1l'11)вепь І ~К:~~іRОЮ) 

_ 874,1 О (вісімсот CiltlДeCJIТ ЧОТІlр11 Il'IIBHI 
CТlI У наcтynпіR редакції: 

1.4.П)'lIКТ 4.3 Договору ореНДІІ Bllкna 
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«4З. Оре'lJUlа плата BI.OCIIТLCJI ріВIIII.111 чаCТКIL\ll1 ЩО.ІЇСRЧІІО протнroм 30 
(т:.IJШRt1I) ro КIUI~IU1IIPIIJIX дJIЇв. 'ІDC'I)'ПІІІІХ 3D OCТIUllli~1 кancllДDplIIl.1 ДШ:.І зві1110ro 
(п ідІІ1ХОDO ) "'ІСJЩІ бсз )'p:lXyDDlIIIR пдв UШJIXО~І ПСрер3ХУВDlIIIR ІІВ РООJШXYlIКОВIIП 
)ХІХ)'ІІОК OpelfДOДIUIЦR НІ 33217815700005 УДК у КllїВСЬкій облвcri ,.1. КШ:ВD, код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, ОДСржувач - liроварськс 8ДК, КОД КnВСllфіквції 
13050500 - 0pClfДa ЗCftшї)). 

1.5. ПYlIК1' 4.5.2 ДоroВОРУ OPCIIДlI BllкnaC111 в JlаСТУПllїn peдl1КЦiї: 
«(4.5.2. ЗМіl~1 роз.rірі~ зс,.!cnы�ого податку та ставок 0PClfДIIOЇ nЛВТll, змі"'l 
!IОРМD'ПI~!'ОI ГРОШОВОІ ОЦIІІКIІ, піДВllЩСllllR ці .. , ТОРllфів, з.rіllll косфіціСllтів 
IllдсксаЦll, ВllЗllаЧСlllrх заКОIIОДВВCТDОМ. 

У випадку віДМОВIf oРСllдаря З~lіlllml ОРСllдllУ ППВ'!)' ІІВ умовах, 
ВІІЗІІВЧСІШХ п.4.5 Договору, ОрсшдодавСЦЬ мвс право розірва111 цеП Договір в 
ОДJІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОРІДКУ)). 

1.6. Пушст 4.5.4 Договору ОРСНДlI BlllcnaCТl1 в IlaCТYnllin редакції: 
«(4.5.4. У разі IIСВllеССllНН ОРСНдllОЇ ПnВ111 У страКIІ, ВJlЗlІ:l'IСllі ЦІІМ ДОГОВОРО.І, 
СУМВ заБОРГОВDlIОсті вважається подаТКОВllМ боргом і CТRryCТЬCR З ІlврахУВDlIІІЯ •• 
пеllі, що IIВРаховуєтьсн ІІВ суму податкового борry (3 урахУВDlIІІНМ штрафІІІІ" 
CDlIKЦЇn зв ЇХ IIОВIІОсті) із розрахyrlКУ J 20 відсотків ріЧНIІХ облікової CТDDKI. 
НвціОIlDJIЬНОГО банка УкраїIIJI, діlОЧОЇ 110 ДСІІЬ ВІІІІІІІСІІСНІІЯ такого податкового 
борry або НВ день його (його чаСТІlllі) погашеllllR, 3DnСЖlІО від того; Іка з ВCnIIЧIIІI 
такИХ ставок с більшою, за КОЖllllП кanСllДDРІШЙ деJlЬ ПРОСТРОЧСІІІIR у його 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору ОрСІІДlI B11кnaCТ11 в наСТУПllіП редакції: 
«6.4. ОреІІдар зобов'язаЮlіі в n'RТllДellHlln терміІІ після деРЖnВllОЇ реєстраціі 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯКlIХ додаткових УГОД, Договорів про ВІІСССІІІІН з •• іll 
та доповнень до Договору тощо надаПI відповіДllУ KonilO Орl'IUI)' дсржавllОЇ 
податкової cnyжби зв місцем знаходжеННR земcnы�оїї діJUlJIIСІI». 

1.8. Пункт 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНlml НОВІІ.' nїдnyrlКТO.1 9.4.7 
ІІВС'!}'ПНОГО змісту: 

«9.4.7. в П'RтиденниА термін піcnя державної реєстрації цього Договору тalвбо 
будь-RКIІХ додаТКОВ11Х угод, ДOГOBo~iB про внесення З!lіll та до~овнеllЬ до 
Договору ТОЩО надати відповідlау KOnllO Орl'IUI)' державНОI податкОВОI cnyжб.1 за 
місцем знаходжеНИR зе.lenьної дimmlCll». 

1.9. Пункт 12.3 Договору ореНДІІ ДОП~~ІІ~ІТИ НОВ.І ••• ПЇДП)'llКТО.1 12.3.4. 
наступного з •• істу: «12.3.4. ініціВТИВОIО OДIIIEI 13 Cтoprн В oДНocтopolIJIЬO.ay 
порцку У випадках, передбачеиих закоиом та ЦІІМ ДОГОВОРО.І». 

1.10. Пункт 12) Договору opellДll BIIКn~C111 в ~~~иііі редакції: 
124 Р . ДQГОВОРУ ореНДІІ зer.IЛl за lНЩIВ11IВОЮ ОреНДОДDDЦЯ в 

«( •• ОЗlрВ8ІІНR допускається У разі IleBllKOllDlIНR OpellДDpe,.1 B.Dlor 
OДJIOCТOPOHHЬO •• y ПОРJIДКУ 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір пЇДJUJгвє державніА реєстрації. 
• І ає ЧІІНІІОСТЇ піcnя пїДПllСDlIНR CТOPOHDr.111 та ЙОГО 

3. Цей Дoгo~~p наБІ р ся до прввоВЇШIОСllН ЩО ВІІІІІІКЛJІ З 01.10.2008 
державної peccтpaцll та застосоВУЄТЬ -
~ 

ього Договору ІІа державну реєстрацію та 
4. Обов 'RЗОК щодо поД8ННR Ц aцiєro ПОКnlJДllЮТЬся на ОрендодавЦІ. 

BlпpaТJl, ПОВ'JlЗаиі з його державНОIО реєстр t 



5. IJIWi "'ІОВІ І доroВОРУ оре _ • • 
НеО4063380027' ІWІ зеМCnLllОI ДШJIІІІСІІ ВІД 17 траВ"А 2006 року за 

- 3IUI.IW;UOТLCR 6c:s змі'l. 

ОРЕІІДОДАDЕЦL 

ВРОВАРС'КА AlIС'КА РАДА 
КIIІвс,коІОSЛАСТI • 
IОРIIДIIЧ.lа адреса: . 
М. БроваРll, Byn.rDrapillD,IS 
в ос • СПIIОЖКD Ігоря DПСІШLОВІІ" 

• 
І : •• : 

МП 

I.B.CQI'D:lltHD 

І 

, , 

ОРЕIlДАР 

nр""а""",,; "/d"p"t:.,,~,(. 
Кj'llaza nе",ра Волаd'lJtll'ра""" 
IОРIrДllЧllа адреса: 
вуn. Луroва.14 
,.1. Бровар .. 
обn. КІlївська 

мп 
( пр .. 11U1l1OIm IIC'Im) 

Доroвір 3BpeccтpDBIIIO У BIlКOIIKOr.li 6РОВlрськоі міСloкоі РIlAIІ, про ШО у КНlоl 31nllclB 
ДСРЖІВllоі pccCТPluii договорів ОРСIIдI' ВЧІІНСІІО 3BnllC від ~» l.l 200[ року. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м.БроваРIІ 

Ми, що підпиconися Jlижче: Броварська J\licLKD рада. в особі 

DJlКОНУJОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської роди Сапожка 

Ігоря ВаСИЛLовича. що діє на підставі ст.42 Закону УкраїlІ1! "Про місцеве 

самоврядування в Україні". розпорядження Броварської міськоі роди від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконанНJI обов'язків міського ГОЛОВІІ» з однієї 

сторони. та ПРllваТllllЙ підПРllСl\lець І(улаra ПетРО ВОЛОДIIJ\IІІРОВIII. з 

другої сторони. склали цей Акт про наступне: 

Броварська I\lіська рада передала. а ПРllваТllІІЙ підПРllЄl\lСЦЬ 

Кулаra Петро ВОЛОДIII\IJIРОВIII. прийняв земельну ділянку пnощеlО 

0.0021га. для обслуговування кіоску в cкnaдi павільйону очікуваflНЯ по 

вул.Красовського,16 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі 

від 16.10.2008 року за Не898-47-0S та від 30.09.2008 року .Ni883-46-05 

терміном до 16.10.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОJО 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

'. 
Броварська I\lіська .jада 
Кllївськоі області . 
ІОридична адреса : .~ 
м. Бровари. вул.Гагаріна, 15 
Вик чий обов' язки міського 

. секРетар міської ради 

- ...... 'іоЧі;.w.;:=---
І. LB. Callo:Jlc"O / 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

Кулага Пе",ро Волоd'U'"РО'"I' 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Лугова, 14 

~ / п.в.КулtlW 



Доrовір Ке1 
"РО IlIIecellllR ~"III ,)0 ,)OlOflOPJ' оре",) .. зе.1fе..,."оr ,)ЇЛ.ІІНІІ 

ІІІ,) ! S RIICIIIOII"d" 2ОО1 РОНУ Jeil14S 
МІСТО БроваРl1 Кllїаської обпасті 

10 ЛlIСТDIІІIДR дпі ТJIClllli nOCL~loro 

ОРЕJlДОДАDЕЦL: Броварська ~liCЬKa рада КІІЇВСЬКОЇ обпасті. IОРIIДII'IIIО 
особа зо ЗОКОIlОдавством УКРОЇШІ, іДСlmlфі"lІціfillllfi код 30 дDlШМ11 ЄДРПОУ 
26376375, 10РІІД111111а адрссо: Кllївська обл., м. БРОВОРІІ, вул. ГагоріllО, 15. D особі 
DIIKOIIYIO'loro обов'ИЗКII MicLKoro ГОЛОВІІ - сскретаря радІ І CnIIO;KI~II Iropll 

8ПСIIЛLОПII'IIІ, ЯКIIП ~i~ 110 підставі ет.42 3аКО'IУ Украї'1ІІ ((Про міСIІСВС 
СОМОВРЯДУВОІІІІЯ В УКРОІІІ!)), З OдllOro боку, та 

ОРЕНДАР: ГРОМадиІІІІ" Нссі'l МlІкола СтспаIIОВIІ'I, IОрIIДIІ'1ІІ0 адреса: 
м.БРОВОРII, вул.l(llївс •• ка,288-0 кв.13, іДСIIТllфікаЦЇn'IІІП код 1853409137, дnni -
"ОРЕНДАР", з дp~oT сторо,,,,, YКnOnII цсП Доroвір про IlаСТУПIІС: 

Ді10Чli добровілыІо і перебуваlО'111 Прll здоровому розумі та ИСllіП ПD.,,'иті, 
P03YMiIO'1II 3110'IСIIIIЯ своіх діА. попеРСДIІЬО 0311аПОМПСllі 3 Пр11П11саМ11 UIIBinLIIOro 
30КО.fодавство, що регуЛІО'ОТЬ )'кnaдCIIllCi ІІІІМІІ праВО'11ІІ1 (30КРСМа. '3 ВІІМОГОМІІ 

ЩОДО lІедіПсності праВОЧJIIIУ), відповіДIІО до заТПСРДЖСllОЇ ріШСIІІIRJoI.БРОDОРСЬКОЇ 
міської радll від ((ЗО) вереСІІЯ 2008 POk'Y Н!!883-46-05 IlормаТІІВІІОЇ rPOUIODOЇ 
оцішш зсмель міста БроваРII, та ріШСlІlІЯ Броварської міської' радll від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та KepYIO'lIICL полохсеllllЯМl1 ПУ'lkїів 4.5.2, 4.5.3 та 9.I.З 
Договору ОрСШДlf земельної діЛЯІІКl1 від 15 ЛllСТОПадо 2007 року YКnOnII цсП 
Договір Н!! І ("ада,,; - Договір) про внесеНІІЯ змі.1 дО ДОГОВОРУ ОРСllдl1 зсмелыІїї 
діЛJlJlКl1 від 15 ЛIІСТОПада 2007 року за ОН!! 1745 (lІадапі -Договір оре"с)ІІ> про таке: 

І. ВнеСТIІ дО ДОГОВОРУ ореllдll .lаСТУПllі 3Millll: 
1.1. Пункт 2.З ДОГОВОРУ opellДlI вюслаСТІI в наступніА редакції: 

«2.З. Нормативна грошова оцінка 3~lenы�оїї дїJulllКlI 3ГЇДJfo довідКl1 відділу 
земельних ресурсів у місті БроваРl1 від 23.10.2008 року Н! 04-3/15-31984 CТDIIОВlnO: 
- 8 407 (вісім ПІСЯЧ ЧОТllрНста сім) I]JllBeHL ОО копіАок. 

1.1.Пункт З. І Договору ореНДІ. B.lкnacТlI в lIacтynHiCi редакції: 
((З.І. Цей Договір укладено строком на 2 (два) pOКlI. терміном до 25.10.2009 РО"'У. 
Піепя закінчення СТРОКУ дії цьоro ДoroBOP~ ОРЕНДАР має переВОі~II~ про~о 
ПОlfовnеШIЯ Пого на НОВIIП строк. У цьому разІ ОРЕНДАР ПОВlшеll не ПI:Jlllше 'ІІЖ 
30 ЗО KвnellдapHIIX д1lів до зВКЇнчеllllЯ строь.'У діі цьoг~ Доroвору ПІІСЬМОВО 
повіДОМIiТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖlml Аоro ДІІО. 

Положення ULor'Ci Доroвору. про переважне прово ОРЕНДАРЯ Ilе 
3ВСТОСОВYlОТLСЯ У разі: . 
_ ВІIКОРllСТВІJllі земenьноТдinЯllКJІ не 3~ цinьOBllM ПРІDllачеIIIIRМ; 
- порушення терміIlіо сппаТlI ореllДІІОI п~а~ll; 
допущення погіршення СТВІІУ земenы�оI� ДШЯНКlI). 

1 3 П нкт 4 І ДоговоРУ ореНДІІ BllкnacТlI в Hacтynllifi редакції: _ 

4 1 О •• у • станОВІ ІТЬ 1% (ОДІІІІ) відсоток від Ilop~laТlIBHOЇ I]JОШОВОІ 
ес •• рендна мота . є' 
оціНКll земenьної дinЯНКIІ - 8 407,00 I]JIIBeHL І cкn~ • 
• 84,07 (вісімдесят 'ІОТIIРП) грllВНЯ 07 копіПок 118 РІК. 

1.4.ПУ1IКТ 4.3 ДоroворУ ореНдІІ BllKnaCТl1 У наС1)'пніп редакції: 



~ 

«4.3. ОРСІ'АІІО мата BIIOCIIТLCJl piBIIII~111 ЧDС:ТКВ,\ІІІ щоміСJl'IIIО ПРОТЯГОМ 30 
(ТPII.IUIJ1Т1I) ""М~IIlUIРIІІIХ дІlів, lІаСТ)l1llllХ за oCnUllliAI кanСI'uшРIIIIAI .lUIСМ зві~IОro 
(податкового) MI&:JIЦJI бс:а урахУВaJll1JI пдв IWlJlXOM перерахУВВІІІІR 110 розра:<YlIКОПllft 
р:ІХ)'ІIОК ОРСІІЛОJUШIUI Н! 33217815700005 УДК У КlIЇВСЬкіП обпасті м. І(ш:па. код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одсржува'l _ Бровврськс ВДК код КnОСllфікоціі 
13050500 - орсшда ЗСАlпі». ' 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору OPClllIl1 B11кnaCТ11 в IIОСТУПllіП рсдаКllії: 
«4.5.2. ЗAlіl~1 розмірі!" ЗСI\!CnLIIОГО податку та ставок OPClllIllOЇ ППОТІІ, зміllll 
!IOPAlOТlI~!IOI грошово І OQIIIKII, піДВllЩСllllJl qill, таРllфів, зміllll косфіllіСllтіо 
ІІІДСКСОЦІІ, ВIIЗШ1'IСIIIIХ ЗОКОllодаВСТВОI\I. 

у ВІШОДКУ IIIдМОВI' Орсrrдпрп З)lіШlтrr OPCI'lIIIY IІЛО1)' ШІ УА.ОВ:ІХ, 
UIIЗIlП'.СIШХ п.4.S Договору, сторош. РОЗРIIВПIОТ.. договір Opc.rдII. Я.fЩО, с: 
оlд1'IОВП оід доБРОВЇЛLllОГО розlРВ.1ІІ1ІІ договору за згодо.о сторіІІ, .асП договір 
розр"впстlo&:П У СУДОВОI\IУ 'ІОРПД""),.)). 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 Договору OPClllIl1 BllкnaCТII в lІаСТУПllіfi рсдакції: 
«4.5.4. У разі IIСВllесеШIJl ОРСНДІІОЇ MaТlI у СТРОКІІ, ВllЗllОЧСllі QIIM ДОГОВОРОМ, 
сума зоБОРГОВОllості вважається податкОВІІ,.. боргом і СТJlГУCТLCЯ З II0ра:<уваIIIIЯМ 
ПСllі, ЩО нараховується ІІа СУМУ ПО.llоткового боргу (з УРО:<УВОІШЯМ WТPОфllllХ 
СDllкціП зв ЇХ HIlJIBIIOcтi) із РОЗРОХYlIКУ 120 відсотків рі'IIIIIХ обпікової СТОВКІІ 
Націоиonьного банка YКPOЇIIII, діlОЧОЇ ІІа ДСІІЬ ВІІІІІІК.ІСІІІІЯ такого податкового 
боргу або на день "ого (Гаого чаСТllllі) ПОГllшеШIЯ, зonеЖllО від того, ЯКО з BCnII'11111 
TIlКIIX ставок є біПЬШОJО. за КОЖlшfi кanСlІ.ІІОРlшfi AellL ПрОСТРО'IСIIIIR У Ііого 
сппаті»). 

1.7. Пункт 6.4 Договору opelllIll BIIКlJOCТII в II0CТYnllifi редакції: 
«6.4. Орендар зоБОВ'ЯЗОШlfi в п'JIТIlдеШlllfi терміІІ піспя держаВllОЇ реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-JlКІIХ додаТКОВІ ІХ угод. Договорів про ВllееСIШЯ зміll 
та доповнень до Договору тощо НВДОТІІ відповіДllУ копіlО oprallY деР)КОВIIОЇ 
податкової спухсбll за ,..ісцс,.. зна."(оджеННJI зе,..елы�оїї JIimrIIKJI). 

1.8. ПУНКТ 9 Договору ореНДІІ lIOnOBfllml ІІОВІІАІ підnyJІКТОМ 9.4.6 
наступного зміс:гу: 

«9.4.6. в п'JlТlfдеННllfi термін піcnR дер-АСавної реєстрації ~oгo Договору тalабо 
БУДЬ-JlКIІХ додаТКОВІ ІХ угод, Договорів про BlleceHНR З!ІІН та lIO~OBfleflL до 
Договору ТОЩО HDД0Т11 відповідну копіlО opraнy державНОl ПОДОТКОВОІ Cn)'2k-б1l за 
місцем зиахоД)кеИИJl земельної діnЯIIКlI». 

1 9 Пункт 12.3 Договору opel1lIll доповшml ІІОВІІІ\І піДПУІІКТОМ 12.3.3. 
• • ',..,.,,:. 'С І? 3 3 ініціВТlIВОIО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОШІЬОМУ 

наступного ЗI\I1_ • .1 • • _. • • 

ПОРJlДКУ У випатсах, rtaPедбачеШIХ ~aKOHOM та ЦІІАІ Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореIlДIIВШ(JJ~СТII в ~1~~lшіП редакції: 
12 4 Р . Д говору opelllII1 земЛІ за ШЩIОТlIВОIО ОреfщодавlUI в 

« •• ОЗIРВ8ННJI О оп СКОЄТЬCJI У разі ІlеВllконаНllJI Орендарем ВІІМОГ 
ОДІІОСТОРОШІЬОМУ ПОРJlДКУ Д У Д Договір вважається розіРВ8НIIМ 

4' ів 6 4 та 9 4 даного ОГОВОРУ· 
ПУІ!~. ,ПIДnylIКТ. • нту наБV'IТJI ЧlІllНОсті відповідного рішеНllJ1 
за IИЩlаТlIВОIО Орендодавця з .Іоме .І •• ' 

Суду, ПРJlПНJlТОГО на ВIIAIОГУ ОреIЩОДООЦl». 

2. Цей Договір підnягає державllіfi реєстрації. 



J 

3. ~en Доro~Р Ilабllр;1С '''IІІIIОсті піспя піnпш:аllllR CТOPOIIa.\11I та Поro 
держаВllОI peccтpallll1U заСІОсоьуm.СR до nnanoninllocllll що IIII11I1КJIII З 01.10.2008 
~ 

4. Обо~'ЯЗО~ щоnо ПОМІІІІІ цr.oro ДоroВОРУ ІІа деРЖОВllУ pcccтpauilO та 
ВllтраПІ, ПОВ язаlll 3 noro державllОIО рссстраиіСIО, ПОКnanDlarься ІІа 0PCIIAOMOIUl. 

S. Jшuі YMOOI. JIoroвopy opellJlIl зе~Icnы�оїї AЇJIЯІІКІІ від 1 S Пllстопада 2007 
РОКУ за НІ! 1745 3Вnllwal~TLCR без зміll. 

6. ЦсП Договір укладсшо У ТРЬОХ ПРllміРIIІІКа.~, ЩО маІОТ" ОДШ1КОВУ 
IОРllnll'IІІУ СIlПУ, ОДШІ '3 JlКIIХ 311ВXOДlIТLCI D ОРСIIДОд:tвЦЯ, ДРУПIП - о ОРСІІДОРЯ. 
третіП - D opralli, ЯКIIП провів noro дсржаВllУ pcccтpauilO - КIІЇВС"lсіП pcriollВnhllin 
фіпії ДсржаВIlОГО піДПРllсмства "ЦСІІТРУ ДСРЖВВIIОГО 3CMCnLlloro Кадвстру ПРІІ 
ДСРЖВВІІОМУ комітеті УкраїШI ПО 3CMCnLIIII,.. рссурса.,,". 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

6РОВ,IРСЬК,1 МІСЬКА Р,ІД,І 
КІІТВСЬКОТ 06ЛАСТI 
lOРlІдична адреса: 

м. Бровар ... Byn.rarapiHD, 15 
в о~бі"Cttпожкп Ігоря BnCIIJlltOBIII. 

.",. ~ !і • ~ ёі 
~~ \ ~5'" 

4. • ~ о"· 
"'" ф-О 

мп 

:1'!c.n--~ 
о

~.,. 

ОРЕНДАР 

Ilec;" МІІкола Cme"imallll" 
IОРllДllЧllа адреса : 
вуn. Кllївська.288-а кв.ІЗ 
М. БроваРIІ 
обп. Кllївська 

мп 
( ПР" IIU'''acn ncчzn) 



·.. АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНJСИ 

11 ..1(. " __ ...;.~.;..'I' ___ 2008 POl\")' 
м. БроваРIІ 

МИ, ЩО піДПllсanlfСЯ нижче: БРОВОРСЬІСО I'lісько родо, В особі 

ВІІКОНУІОЧОГО оБОВ'ЯЗКJI міського ГОЛОВІІ - секретаря міської раДJl СаПОЖІ(О 

Ігоря Васильовича, що діє 110 підставі ст.42 ЗаКОIlУ УкраїIІИ "Про місцеве 

самоврядування в Україні". розпорядження Броварської міської радІ( від 

24.07.2008 року Н!128 «Про ВІІКОllаlШЯ обов'язків міського ГОЛОВІ!» з однісї 

сторони, та громадянин Hccill МlIJсола CTcnaIIOBII'I 3 другої СТОРОН 11 , 

СІCnВЛИ цей Акт про наступне: 

Броварська МЇСЬІСО радо передала, о громадя .. и.. HCCЇII 1Vlшсола 

СТСППІІОВІІ'І прийняв земельну ділянку пnощеrо О,ОО33го, для 

встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по вул. Київській в 

районі розміщення буд. Н!288-а в м.Бровари. Земельна ділянка надано 

рішенням сесії від 25.10.2007 року за N!!485-28-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки. до 25.10.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і Є невіД'ЄМНОІО частиноlO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Брово РСЬІСО місы�оo jtпдп 
]CIIЇBCbICOЇ області 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОНУIOЧИЙ оБОВ'Я31(И міського 

(1Б~Q.В'!J - секретаря міської ради 
\~. Q:lf \ .. у . \f. 
"/ фо() 
СІ ao~ 
" '-СаІ. 
's - І) , /1.В.СаIlО31СКО / 
'-1' І) І 

~~ 

ПРИЙНЯЛА: 
• 

ГРО~ІПДDІІІІІІ 

Нееї11 Мшсола СТСПОІІОВІJ'І 
IОРІІДична адреса: ,...Бровари 
вул.КlІївська,288-а, кв. ІЗ 

.::f/i? І м.СНгсіll І ---..;....;..--



Договір N!!l 
ІІрО ІІ',,!сеllllR ~"I" do dOlDtl0PJ' opelldll J&!."8И""оr dїЛIІІІ"" 

tl/d O~ C~P"". 2001 pO""J'.ltiO~01JJBOOJOS 
"ІІСТО БроваРІ І КІІЇВСЬКОЇ області 

20 ЛlIСТОIIПДП дві 111СII'lі BOCL)IOro 

ОРЕІІДОДАDЕQL: Броварська міська рада І(ІІЇВСЬКОЇ області, 10Pllдll'llla 
особа за заКОIlОдавством УкраїШI, іДСlmlФікаціПШIП КОД за AWIIIMII ЄДРПОУ 
26376375, 10PIIAII'llla адрсса: Кllївська обл., м. БРОВОРІІ, вул. Гаrпріllа, 15, в особі 
ПІІКОІІУІО'ІОГО оБОn'ЯЗКIІ міського ГОЛОВІІ - секретаря радll СПIІОЖКn Iropll 
DnСIIЛLОВII'IП, ЯКІІ" діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ УкраїШI (сПро MicUCBC 
спмоврядуuаllllЯ u Україllі», з OAlloro боку, та 

оrЕПДАII : ПП Бcnі'IСШКО СвіТЛWIО ВОПОДllМllріПllа, 10PIIAII'llla адрес0: 
... БроваРII, вуп.ГліIlКII,33, іДСllТllФіКОЦЇnllllП КОД 2153904606. далі -"ОРЕНДАР", J 

дРУ20l' старо"", УКЛВЛJІ UCn Договір про lІаСТУПlIС: 
ДіIО'111 добровілы�оo і переБУВОIО'1JI Прll здоровому розумі та ЯСllіП пам'яті, 

розуміIО"11 ЗllочеllJlЯ своїх дїn, ПОПСРСДІІЬО ОЗllвПОМЛСllі , ПРIIПIIСО.\lII цllвілы�огоo 
ЗВКОІІОДВВСТВО, що реГУЛJОIОТЬ укладеШIП IIII~III ПРОВОЧІІІІ (,окрсмо. , BIIMOra.\l11 
ЩОДО IlсдіПсноСТЇ ПРВВОЧIllIУ), BiдnoBiдllo ДО ЗВТВСРДіКСllОЇ ріШСlІlІЯМ Бровпрської 
.. iCLICOЇ ради від ссзо» всреСllЯ 2008 року N!!883-4б-05 IІОРМПТll8110Ї грошової 
OuillKIf земcnь міста Бровари, та рішеШIЯ Броварської міської Paдll від 16.10.2008 
року N!!898-47-0S тв кеРУIОЧllСЬ ПОЛОЖСІІІІЯ7tl11 ПУllктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору opellAl1 земcnьної діЛЯllКl1 від 07 сеРПІІЯ 2007 року уклалll UCn Договір 
Н!! 1 (ІІадал; - ДО20аір) про Вllесення зміll ДО Договору OPCIIAII зсмcnы�оїї діпЯ11К11 
від 07 сеРПІІЯ 2007 року за .Н!!040733800 І 05 (1lвдалі - ДО20а;р оре1lдІІ) про такс: 

І. BIICCТlI до Договору opellAllllacтynHi зміНlI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореllДl1 ВІІКЛОСТІІ ВllОСТУПllіП редакції: 
ее2.3. НормаТIІВIІО грошова ouiHKa земcnы�оїї діляшси згідllО довіДКl1 ВІДДІЛУ 
земcnы�llхx ресурсів У місті БроваРl1 від 21.10.2008 ро .. ")' Н!! 04-3/13-3/1366 
CТDIIOBIIТЬ: 

_ 278849 (двісті сімдесят вісім ТИСЯЧ вісімсот сорок дев'ять) rplmellL оо копі Пок. 

1.2.Пункт З.l Договору ореНдІІ ВllклаСТІI в наступніП редакції: 
ее3.1. Цеіі Договір укладено строком на 3 (ТPII) РОКІІ, тepMillOM до 26.06.2011 року. 
Піcnя закінчення строку дії ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР "ІВЄ перев~~ пр~о 
поновлення fioro на новиfi строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВllllен ІІС ПІЗІІІШС ІІІЖ 
за ЗО кanеНДВРНІIХ днів ДО закінчення строку дії цьо"? Договору ПІІСЬ"ІОВО 
повіДОМIІТlI ОРЕНДО,gдвця про 11Dr.lip продовхаml Пого AIIO. 

Положення qLoro Договору про переВВЖJIС право ОРЕНДАРЯ ІІС 
заСТОСОВУIОТЬСR У разі: -~ • наче111ІЯМ' 
_ BllKopllcтallHi земельної дinЯ11К11 не З~ ЦІЛЬО~ІІМ ПрlІЗ • 
_ порушення термінів сплаТl1 ореНДНОl плаТII, 

м • НЮІ» _ допущення погіршеllНЯ стану земелыІІ1 ДІЛЯ • 

Д О Сllдll ВllКЛВCТlI В IlвступніП редlUЩії: 
I.З.Пункт 4.1 оговору ~O% (десять) відсоток від IIOPMaтJlBHoi грошової 

«4.1. Орендна плата СТВІІОВІІТЬ • 
• .. • '78849 rpllBellL І складає: 

ОЦІІІКJI зсмелЬНОl ДlПЯtI~11 - - • • • • lДесят ЧОТllрl1 ) ГРllвні 90 копіПок 110 
- 27 884,90 (ДВВДЦЯТЬ СІМ ТIIСЯЧ ВІСІМСОТ ВІСІ" 
рік. 

У наступнШ редакції: 1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ BllкnaCТII 



~ 

(с4.3. ОреllЛllВ nn:rra DllOellТLCJI • 
(tpIIJIII1111) кanсщnaРllllХ .1111'0 PIBIIIIMII 'IOcrxa.\111 щоміСI'IIIО npOTlroM 30 

(ПОДDТКОllOro) MiCJIWl бc:s "" І • IIDС1')'ПIIIIХ за остаllllі,.. КUnCllJUlplIIlM ЛlIСМ зоі1110ro 
J "a.'YDaJIIII пдв WJlRXOt.1 n n p:L'YIIOK 0PC:IIДOДDBЦR H~ 332 1781 570 ~pax~lIIlJ1 ша. P03p:L'YlIKOBII 

ЗКПО 23571923 МФО 821018 0005 УДК У КIІІВСЬКI" обnоС11 м. КllСon. код 
13050500 _ OPCII~O зсмnі». ' одсржувоч - Броворськс ВДК. код КnОСllфіКnI&" 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 ДоroвоРУ OPCIIДII BIIКn0C111 В IIOCТYnllin рсдакції: 
((4.5.2. зміІІІ! розмірів зсr.I""LIIОro м· мм. """. ПОJUrпCy та стовак OPCIIДIIOI nЛОТll, ЗМІІІІІ 
!IOPM011I~!IOI грошово І ОЦІІІКІІ, піДОllЩСШIІ uill, таРllфів, зміllll кос:фіціСllТів 
IllдсксаЦIІ, UIIЗllа'IСIIІІХ ЗОКОIIОДОВCТDоr.l. 

у ВІІШІЛІСУ вlДМОВl1 ОРСІІДПРП З~lllІІlnl OPCIIДIlY 111101)' 110 УМООПХ, 
01131In'lclII~X 11.4.5 ~OГOBOPY, CТOPOIIII Р03РІІОПІОТІІ договір ОРСIIlIII. Якщо, С 
01.111\10811 IIIJIlIo6pOOl1l11110ro розіРОПIШП ДОГОВОРУ 3&1 зrOJIOIO сторі .. , l&I~ii договір 
P03PIIBllcrllCII У CYДOOO~IY nopllnкy.». 

І.6. ПУНКТ 4.5.4 ДоroВОРУ ореШДІІ BllкnaC111 D ШІСТУПllіП рсдакції: 
«4.5.4. У разі IleBII~celllll ореllДIІОЇ ПЛОТІІ У стрОКІІ. ВIІЗIІОЧСllі ЦІ ІМ Договором, 
СУМ? заборгованоСТІ вважаЄТЬСJl ПОДОТКОПІІМ боргом і CТJlГYCТI.CJl З Ilopa.'YBOIIIIJlM 
ПСШ. !до IІОРОХОВУЄТЬСJl. II~ СУМУ податкового боргу (3 ypaxYBalIllJl.M ШТРОфllШС 
CBllIЩlfi зо ІХ HDJlBIIOCТI) 13 розрахУIІКУ 120 відсотків ріЧIШХ облікової стаВКIІ 
HouiOlllUJLlloro банка YкpaїIIII, діlОЧОЇ 110 nellL ВІІІІІІКІІСІІІІJI такого податкового 
боргу або ІІа дellh Пого (ііого чаСТlІні) погошеllllJl, ЗOnСіКlIО від ТОГО, якn з ВCJlII'11111 
таких стаоок с біЛЬWОIО, за КОЖШIП KOnCllДOPllllfi nellL прострочеllllJl у ііого 
сплаті». 

1.7. ПіДПУНКТ 6.4 ПУНКТУ 6. Договору opellДlI B11кnoCТ11 о IlаСТУПllіfi 
редакції: 

«6.4. Орендар зоБОВ'ЯЗDllllіі в п'mlдеllНllfi терміІІ піcnя деРЖОВllОЇ реєстрації 
цього дОГОВОРУ та/або БУДЬ-ЯКIIХ додаТКОВllХ угод, Договорів про внесеШIІ зміll 
та доповнень дО ДОГОВОРУ тощо Ilода111 відповіДIlУ копіІа OPГOIIY держаВIІОї 
ПОДО11(овоі cnужби зо місцем знаходжеНIІJI земcnыІїї ДЇnIIIКШ). 

1.8. ПУНКТ 9 дОГОВОРУ ореllДl1 доповшml ІІОВІІМ піДПYlIh.-roм 9.4.6 
lfаСТУПlIОГО змісту: 

«9.4.6. в П'Яnlденниіі терміІІ піCnJl деРЖОВllОЇ реєстрації UhOro ДоroвоРУ та/обо 
БУДЬ-ЯКІ ІХ додаТКОВllХ yron, Доroворів про внесеІІНЯ 3Mill та ДОПОВllеllЬ до 
дОГОВОРУ тощо Ilaдanl відповідну копію аРГОНУ nep)КOВIIOЇ податкової CnУ'.dCбll за 
місцем знаходжеНIІЯ ~eMenЬHOЇ діМIIКIШ. 

1.9. ПУНІСТ 11.3 .дОГОВОРУ opellJIII nonoBHlml ІІОВ.",.. піДПУlllстоr.1 11.3.4. 
ІІаступного змісту: есll.3.4. iHiuionlBolo OДllieї із СтОРІН в OДIIOCТOPOllllhor.IY 
порядку У ВIIПОДКах, передБDчеНllХ 3DКOHO'" та qllr.1 Договора"'»' 

1.10. Пункт 11.4 дОГОВОРУ opellДlI BIIКJI~CТlI в ~~~Hiii редакції: 
«11.4. Розірвання ДоroвоРУ ореНДІІ зеr.ШI 30 llllЦlВТJIBOIO ОреllДОдавця в 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку допускаСТЬСI У разі неВIIК~IIDlIНЯ OpeНJIDper.! ВІІМОГ 
nv'Iln'V 4' • 64 та 9.4 ДОІІОГО ДОГОВОРУ· ДОГОВІР вважаЄТЬСІ p03I~BaIIIIM 
J' оо. J І ПІДПУНКТІВ • б сті BinnOBЇДllOГO РІшення 

за іllіціОnlВОЮ Орендодавця з MOMellТY ІІа У1ТЯ ЧІІІІНО 
СУДУ. ПРllАllЯТОro на ВІІМОГУ ОреIIДОДDВЦЯ». 

2. Цеіі Договір підnягає дep>k'OВHifi реестрації. 
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3. ЦеП Договір IlаБSIРОС 'ІІІІІІІОСТЇ піcn& піМIIСІШ... CТOPOIIIL\lII та liого 

ДСР-Ih-аВllоірссстр:щііТD ""СТОСОІІYCn.С! ПО пpnnnnіЛllОСlll1 ЩО DIIIIIIКnll3 01.10.2008 

JШ!SX& 

.а. ОБО~·R30.к ЩОДО ПОДОШІ! ЦLОГО Договору ша ДСРЖОВІІУ ресстраціlО та 
ВIIТРОТ1І, пов 131111І 3 пого дсржаВllОIО PCCCYpalliCIO, ПОКnIlAШОТЬСR ІІа ОреIIДОJU1ВI1Я. 

5. IllІІІі yt.IOBII ДОГОВОРУ opellJtl1 3CMCnlolloi діЛRllКl1 від 07 ССрПllR 2007 року 3В 
N~4073380010S 3OnIIUlaJOТLC! без змі ... 

6. ЦсП Договір YКnOДCIIO у ТРЬОХ npIIMipIIIIKa.'C, ЩО MOlarL OдllaKOBY 
IOPIIA1l1111Y СІІЛУ, OДlII. З ККІІХ 311axOДIIТLCI В ОРСllдодавця, Apyrlln - в ОРСІІДПРЯ, 
трстіА - в opralli, ККlIА провів noro дсржаВllУ PCtCТPOllilO - 1(IIЇВСLкіП рсгіОllOnLllіП 
філії ДержаВllОГО піДПРllсмстоа "ЦСІІТРУ ACpiКDBlloro зс:.rCnLIIОГО KDJU1CТPY пр" 
ДержаВІІОМУ комітеті УКРОЇШІ по 3CMCnLIIIIM ресурсам". 

OPЄIIДOДABЄЦl» 

6рол,tрСЬК,t Аl/СЬК,І РАІМ 
КIІІlJськоІО6ЛАСТI 
ІОрtЩИ'lllа адреса: 

м. Броварн. вул.Гагаріllа.15 
в особі ІІПОЖІСП Ігоря ВПСIIЛЬОDIIII 

ОРЕflJ1ЛР 

ПП liел;"f!""О СІІ;ІІИІІ 

Володu.",'рlll"" 
ЮрІIДII'lllа адреса : 
вул. ГліНКIІ.33 
м. БроваРl1 
обл. КlIЇВСЬ 

----v.::-kJ:.-- С.В.St!ЛЇ·'f!""" 



w АІСТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

"_"---____ 2008 РОІСУ 
М. БроваРIІ 

МІІ, ЩО піДПlIСМIІСЯ fШЖ'ІС: Броварсы�оo міСЬІСО роnо, в особі 

ВIІКОIlУIОЧОГО обов'язки міського Голови - секретар ради Сопоа~IСО Ігоро 

ВllСIIЛЬОВIIIIО, ЩО діс на підставі ст.42 Закону УкраїlІ1! "Про місцеве 

самоврядування в Україні» з однієї сторони, та ПРІIВОТlшіі підпрllСI\ІСI,Ь 

Белі"СIІІСО СвітлаJJО ВОЛОДlll\lІІріВllО з другої СТОРОНІІ, СКЛМИ цеП Акт про 

1Іаступне: 

Броварська I\lіська РОДа передала, о ПРllВОТJшіі підпрllСМСЦЬ 

Белі'lеlllСО СвітлаІІа ВОЛОДIІІ~lІІріВIIО прийняла земельну діЛЯIII\"у площеlО 

О,О430rn по вул.Гогоріllо,19 для оБCnУГОВУВОlІІlЯ ІІС~RІІТЛОВОГО 

ПРlll\lіЩСJIІІЯ В м.БРОВОРII. Земельна ділянка надаІІа рішенням сесії 

від 26.06.2008 POICY зо N!!744-38-05 на умовах оренди но 3 (Tpll) роки, 

терміном до 26.06.2011року. 

Цей АІСТ складено у трьох примірниках і є І.евіД'ЄМНОIО '1аCnШОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛА: 

ПП Белі"ЄІІ«О СВ. 
ІОридична адреса: 

м.Бровари 

вул.Глінки,ЗЗ 

С. В. БеліЧЄІІ«О 



ДОГОВїрNеl 
"ро lІ11ссеllllЛ ~"," do dOlOIlOPJI op,md" зе."С!/І""оF dlлЛlllm 

IIld 04 ~tOIl"IIIR 2006 РО"" J\110406JJBOOJ12 
МІСТО БРОВОРІІ Кllівськоі оБJlасті 

20 ЛllСТОШlllq ДІІ. ТІІСП'ІЇ nOCI.~loro 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLка міська рала Кllівськоі оБJlасті, 10PIIJIII'llla 
особа за ЗDКОllодаВCТDО~1 УкраіШI, іДСlmlФікаціП.IІІП код за JIOIIIIMII ЄДРПОУ 
26376375, 10PIIJIII'III~ адрссо: Кllївська оБJl., М. БроваРII, ВУJl. rarapilla, 15, в особі 
ВllКОllУIОЧОro обов ЯЗКІІ MICLKOro roJlOBl1 - сскрстаря paдll СаllО'.ккп Irnpll 
ПnСIIJlLОВII'I:І, ЯКllf' діс ІІа підставі СТ.42 3aKOIIY YKpaїlll1 ссПро місцсвс 
СD1оІОВРЯДУВОIIJІЯ В Україні», з oдr.oro боку, та 

ОРЕНДАР: rpOMDдIIlllll1 ДуБОВIIП IOpїn ПетрОВIІЧ, 10РІІДІІЧІІ0 адрссо: 
м.БроваРII, BYJI·ropLKoro,S кв.123, іДСlmlФікацїnШIП код 1973511592, дani -
"ОРЕНДАР", 3 другоТ сто РО'''', УММІІ цсП Доroвір про lІаСТУПlIС: 

ДіIО'1ІІ добровіJlы�оo і псрсбуваlОЧl1 Прll ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСllіП пам'яті, 
розуміlОЧl1 Зllа'IСIIІІЯ своїх дin, ПОПСРСДІІЬО ОЗllаПОМJlСllі з Пр11П11саМ11 цIIвшы�огоo 
законодавства, що pcryJlIOIOTb укnадСllllП ШІМІІ праВОЧІІІІ (зокрсма. з BllMOrll.\ll1 
щодо IlcдinCllocтi праВОЧIІІIУ). відповіДIІО до заТВСРДЖСIІОЇ ріШСlІІlЯМ Броварської 
місько'ї pOДlI від ссзо» всреСllЯ 2008 року Н!!883-46-05 ІІОРМIПJІВІІОЇ грошової 
оціНКJI зсмель міста БроваРJl, та рішеllllЯ Броварської міської paдll від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та кеРУЮЧIІСЬ ПОJlожеШIЯМl1 ПУllктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору ОРСІІДІІ зсмсJlы�оїї діпЯНКl1 від 04 ЖОВТІІЯ 2006 року УICJIМІІ цсП Договір 
НІ! 1 (ІІадалі - Догоаір) про внесення зміll до Договору OPCIIJIII зсмcnы�оїї діJlЯllКl1 
від 04 жовтня 2006 року за .Н1!040633800372 (1lадмі -Догоа;р opelldll) про такс: 

1. Внести до ДоговоРУ opeIlДl1 наступні зміНJI: 
1.1. Пункт 2.3 ДоговоРУ OPCИJIII ВИКJJаСТІI в IlаступніП редакції: 

сс2.3. Нормативна грошова оціllка земcnы�оїї діпRНЮI згідllО довїДК11 ВІДДШУ 
земелы�хx ресурсів у місті БроваРl1 від 03.11.2008 року НІ! 04-3/15-3/1013 
C1UHOBIIТb: 

- 3710 (три ТlIСЯ'lі сімсот десять) rpllBeHb оо копіПок. 

1.2.Пункт 3.1 ДоговоРУ opellJll1 BllКJJaCТIf в наступніП редакції: 
сс3.1. ЦеП Договір YКJJaдCHO строком ІІа 2 (два) РОКІІ, TepA.jl'O~' до 26.07.2009 pOJ\')'. 
ПіCnR закінчеНIІЯ строку дії Uboro Договору ОРЕНДАР має переВIU~'1I~ пр~о 
ПОIIОВnСННR noro на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllllеl1 lІе Пl3111ше fllЖ 
за 30 кanендаРНIІХ днів до зnкінчеflНJI строку діі ЦЬО"! ДоroвоРУ ПИСЬМОВО 
повіДОМltПI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖJJТlI noro ДlІО. 

ПОJlоження ЦЬ~ ДоговоРУ про переВШКlIС право ОРЕНДАРЯ ІІС 

заСТОСОВУIОТLСІІ у разі: '. ІЗllачеlllWI' 
_ ВlІкористанні зсмenЬІIОЇ дімНК11 НС 30 ЦUJЬOBIIM пр' , 
_ порушсння термінів CMaТlI ореІIДНОЇ ~a~l; 
_ ДОПУЩСІІШІ погіРШСШIЯ стану 3eAleJlЬHOl ДШRIIКlI». 

Д О еНДl1 ВllкnаCnI в HacтynHiп редакції: 
1'з.Пункт 4.1 оговору Р 1 % (ОДШІ) відсоток від IlopMaТlIBlloi грошової 

«4.1. ОРСIІдна nJlaтa стаиОВllТЬ • DдDє' 
ouillKJI зе~lельної ДШRНКІІ - 3 71 О rpllBeHb І c~ • 
_ 37.10 (ТРІІДЦRТЬ сім) rpJlBCllb 10 копіПок на Рlк. 

І у наступніП peдaKuii: 
1.4.Пункт 4.3 ДоroвоРУ ореНДІІ BllкnaC'ТI 



~ 

(nOJlll11COBOro) ft'ЇСЯIUI БС:І )'JШX)'DaНII. пдв UШRXОft' ncpcplL~yвalllUl ІІа 
po3pa.~)'IIКOBlln p:lXYlIОК OpellдOADBIUI Не 3321781S70OOOS УДК у lCllїDCLKin області м. 
КІІСМ, КОД ЗКПО 23S71923, МФО 821018 одсржувач _ Броворськс ВДК код 
кnаСllфікаuії 1 30S0S00 - 0PCIIДD зс)шї». ' , 

1.5. ПYlII\"Т 4.S.2 ДоroвоРУ ОРСІІЛІІ BllкnaCТ11 в IlаС1)'1l11іП редакції: 
«4.S.2. З)lіllll розмірів ЗСММЬІІОГО податку та ставок ОРСІШІІОЇ плаТll, зміllll 
II0pMBnl~!IOЇ грошової ouillKII, піДВIIЩСIIII. uill, таРllфів, зміllll косфіllіСIІТЇВ 
іIIДСКCDІІII, ВІІЗІІВ'ІСІІІІХ ?OKOIIOAaOCТDOM. 

у ОIШПДКУ Bili~IOBI' ОРСIllIDРП 3~lіlllтl OPCIIAIIY IIЛП1)' 110 У~IОО:lХ, 
011311П'IСIІІ'Х 0.4.5 Договору, сторо .... P03PIIBDIOTL договір ОРСІІЛІІ. ЯІ~ЩО, С 
ОШI\IООП оід до6ровіЛLІІОГО розіРОDІІІІП договор)' 3В зrOAOIO сторіІІ, Ilсіі договІр 
P03PIIBRCТLCII У СУДООО)І), IIОР1ІЛКУ.». 

1.6. ПУІІКТ 4.S.4 Договору OPCIIAII B11кnaCТ11 в IlaCТYnllin рсдакції: 
«4.S.4. У разі ІІСВІІСССІІІІЯ OPCIIAIIOЇ nлаТl1 у СТРОКІІ, ВIIЗllа'IСllі QIIM Договором, 
сума зоБОРГОВОllОсті вважаCТLСЯ подаТКОВIІМ боргом і стяryсться з Ilоро.~УВВIIIIJlМ 
ПСllі, що lІарвховусться ІІа суму податкового борry (з ypa.~YВOIIIIJlM WТPDфllllХ 
СDllкціП ЗА їх llаяВIІОсті) із розрахУIІКУ 120 відсотків ріЧIIJІХ облікової CТDBKII 
HauiOllВnLlIoro БОIlКО УкраїШI, AiIO'IOЇ ІІа ДСІІ," ВІШllКllеllllЯ такого податкового 
борry або ІІа день Пого (noro чаСТllllі) погашеllllЯ, зanСЖlIО від того, яка з ВМІІ'ІІІІІ 
таких ставок с більшою, за КОЖНIIП кanеllдаРШIП ACIIL ПрОСТРОЧСllllЯ У Пого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору ореllДl1 AonoBlllml ІІОВІІМ піДПУІІКТОМ 6.4. 
IlaCТYnlloro змісту: 

«6.4. OpellAap зобов'язаНIIП В п'mщеlllШП терміІІ після держаВllОЇ peєcтpo~ii 
ЦЬОГО Договору та/або будь-яКІ ІХ додаТКОВІІХ. угод .. ДOГOBo~iB про ВllеССllllЯ зftlll! 
та AOnOBHellIo до Договору тощо надаТIІ ВІДПОВідНУ KOnllO органу державllОI 
подапсової служби за місцем зна.~ОДіКеНIIJI земельної діЛЯІIКl!». 

1.8. ПУНКТ 9 Договору ореНДІІ AonoBHlml НОВІІМ пїДПУІIКТОМ 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в П'ЯТliденниП термін піспя державllОЇ peєcтpDЦIЇ ~oгo Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеНІІЯ З!llll та AO~OBlleIIL до 
Договору тощо надаТlІ відповідну копіlО OpГВII)' державНОI податково І службll за 
місцем ЗlfDXодхсеНIUI земельної діЛЯНКI!». 

1 9 П кт 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНlml НОВІІМ ПЇДПУ'ІКТОМ 12.3.4. 
•• УІ! . 12 3 4 iHiuianlBOIO oДtliєi із Сторі'l В OДtIOCТOPOIIfIЬOMY 

наступного ЗМІСТУ. « ••• 
поряДtCy у ВllПадквх, передбачеllllХ ЗDКОІІО.І та QllM Договором». 

'П іі' 1.10. Пункт 12.4~OГOBOPY opel1Дl1 ВIIJШ~CТlI в ~1~~ПJl1 реДDJЩ • 
• ен І земЛІ за IllЩlаl1lВОIО ОреlЩОдавця в 

«12.4. РОЗІрвання Дoгo~opy ор ДІ св азі IleBllKOllDНIIН Орендаре.! ВІІМОГ 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порвдКу допускаєть дУР У Договір вважаєтьсв ро31рваllllМ 
пункту 4, підпунктів 6.4 тв 9.4 даllОГО ~І~О;:;"JI' ЧІIНllОсті відповід11ОГО рішення 
за ініціаПIВОЮ Орендодавця з МО.lенту ~ •• ' 
суду. npllAIU1ТOro на вимогу ОреllдОдавця». 

2. ЦеП Договір підлягає дерхсавніП реєстрації. 
• • c:nя піДnIIСВНIІJ1 CТOPOllDlll та Пого 

3. ЦеП Договір набllРОЄ ЧlIНIIОСТ1 ПlавовіДІІОСІІН шо ВlrНllf(ПIlЗ 01.10.2008 
державної реєстрації та застоСОВУєrься до пр 
~ 



.а. ОБОР'Jl301С щодо II0дalllll ULOro ДоroDОРУ 1111 деРЖDВllУ peccтpauilO то 
Plrrpllnl, поu'Jlзаllі 3 noro JlСРЖIІDIIОIО РСССТРllllіСIО, ПОКJIIU1DIOТLСН 110 OPCIIAOAl\nIIH. 

s. 1111ІІі УМОВІІ доroвору ОрСllШI 3CMCnLlloi дinН11К11 DШ 04 ЖОDnlR 2006 року 30 
Н!!040б33800372 3DJ111шаІOТLСІ бсз ']мlll. 

б. ЦеП Доronір укладеllО У ТРЬОХ ПРllміРIІІIКа.'(, ЩО маІОТІ, OJlllaKOnY 
10PIIAII'IIIY CllnY. ОJlIШ з НКІІХ 311ВXOAIIТLCR В ОРСІІДОАОВМ, ДРУПIП - в ОРСШADРR, 
третіП - в opralli, НК1IП:провіп noro ДС:рЖООIIУ рссстр:щіlО - ICIIЇOCLKin periOllDJIbllїn 
фіпії ДержаВІІОГО ninnpllCMcтua "ЦеIIТРУ деРЖОВllОГО земcnы�огоo кадастру ПРІІ 
ДСРil(ВВIIОМУ комітеті YKpaїl1II ПО 3CMCnLIIII~1 ресурса.\І". 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

ВРОВ,ІРС'К,І Мlськ,1 Р,ІД,І 
КJllnс,коI0GЛ,IСТI 
10РltДІІчна адреса: 

м. БроваРІІ, вуп.Гагаріна, 1 5 
D О і СаПОіКIСО Ігоря BOCllnbOBII'1 

І.В. CallO"C"O 

мп 

ОРЕНДАР 

Дуб0.";; 10р;'; Петро.,," 
IОрIIШI'IIIО адреса : 
вуп. ropbKoro,S кв.123 
м. БроваРІI 
обл. КlІївська 

мп 
( nplllllllllcom псчll7Ї) 



- АІ(Т 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ зЕl\IlЕлыlіi ДIЛЯIlIСИ 

11_"------_-.:2008 року м. БроваРIІ 

МИ. що піДПlIСOnИСЯ IІlІжче: БроваРСLlса міська рада, в особі 

виконуlOЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської paAl1 Сапожка 

Ігоря ВаСlІльовича, що діс на підставі ст .. 42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпоряджеНJlЯ Броварської міської род .. від 

24.07.2008 року Н!!128 «Про Вlоlконання обов'язків міського головИ») з OAllicї 

сторони, та ГРОl\lаДЯlllll1 ДуБОВІІіі IОрііі ПетРОВII'1 з другої CTOPOIIII 

склали цей Акт про наступне: 

Броварськв міська рвдв передала, а ГРОI\IВДЯIIІІII ДуБОВІІіі IОрііі 

ПетРОВII'1 прийняв земельну ділянку площеlО 0,0032га по вул. Горького 

в районі розміщення буд.N!!5 для обслуговування збірно-розбірного 

металевого гаражу. Земельна ділянка надана рішенням сесіі Броварської 

міської ради від 26.07.2007 року Н!!398-24-05 на умовах оренди терміном 

на 2 (двв) РОКІІ до 26.07.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і Є невіД'ЄМНОIО чаСТЮIОIО 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
БРОВВРСЬІСВ місы�вB pJ\дa 
ІСllівськоі області . 
IОридична адреса : .,. 
м. Бровари, вул.Гагаріllа.lS 
ВИКОНУІОЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар місы�оіi ради 

_--::~~~..::......!!..-.....:I І.В.Сапожко І 

ІІРИЙІОІВ : 
ДуБОВІІіі IОрііі ПетРОВllЧ , 
ЯКIоIЙ проживає за адреСОIО : 
вул.Горького.S KB.l23 
м.БроваРIІ 
обл .. Київська 

~4ф1~'#~: __ І ІО.П.ДубовиЙ І 
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ВIIКОIIYlОЧОМУ оБОВ'ЯЗКlI міського 
ГОЛОВІІ - секретоРІО рОДIІ 

Сапожку 1.8. 

ПОДАННЯ 

• Зе~lелЬ~If~ ві~іл міської радІI ПРОСІІТЬ Вас розглянути на черговому 
заСlдаН~1 сеСl1 МІСЬКОІ paд~ питання щодо затвердження договорів ореНДІ. землі та 
ДОГОВОРІВ про внесення ЗМІН дО договорів ореНДІІ земеЛЬНJ.Х ділянок: 

1 •• Затвердити ДOГOBOP~ оренди землі та ДОГОВОРІ. про внесення змін дО 
ДОГОВОРІВ оренди земельних ДІЛянок: 

1.1. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділЯНКIІ від 
17.05.2006р .. Н!!040633800269 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО рОДОIО та 
ПРllватним ПІдприємцем Іваницьким МИКОЛОІО ГРИГОРОВІ.чем, зареєстроваш.Й у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 15.12.2008р.; 

1.2. Договір про внесення змін ДО ДОГОВОРУ оренди земельної діЛЯНКJ. від 
17.05.2006р. Н!!040633800270 УКJJадений між Броварською MiCLKOIO рОДОIО та 
приватним підприємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, зареєстрований у 
КНllзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 15.12.2008р.; 

1.3. Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 
12.06.2007р. Н!!16 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Іваницьким МИКОЛОІО Григоровичем, зареєстрований У КНI.зі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 15.12.2008p.; 

1.4. Договір про внесення змін до ДОГОВОРУ оренди земельної діЛЯНКlI від 
21.05.2007р. N!!З укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Губановим Сергієм ВJlЧеcnавов~ем зареєстроваНII~ у КНllзі заПИСі~ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОI 
міськоїради від 12.12.2008р.; _ • . 

1.5. Договір про внесення змін до дОГОВОРУ оренди зеМ~ЬНОI ДІЛЯНки ВІД 
05, 12,2005р. Н!! 040533800216 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радОIО .. та 
приватним підприємцем Губановим Cepгi~ 8J1чеславов~ем, зареєстрован~и у 
IOfJtзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
Броварської міської ради від 12.12. 2008р.; . _ _. • 

1.6. Договір про внесення змін ДО ДOГ~BOPY оренди зеМ~ЬНОl ДІЛЯНКИ ВІД 
24.07.2006р. Н!!040633800339 укладений ,,!1Ж Броварською МІСЬКОЮ радою T~ 
пр • Б о Андрієм ВІкторовичем, зареєстрований у КНИЗІ 
иватним ПІдприємцем. угеРОl. • Ilконавчого комітету 

заПисів державної реєстрації догоВОРІВ оренди ЗІ~IW-.r....ll~=~::'::"":':= 
Б 008 • ppoil.&· · ... :.КJCй I~и Роварської міськоі ради від 12.12.2 р., В (ів. ~~ -tr; - ~ ~ 

. "~~f·"19:.-
11 ___ J).J ,. 



. д. 2 
~ 1.7. oroBIP про внесеННJI ЗА.іll Д 
І " оS.200бр N!!О40БЗЗ8ОО2S9 Y"nnn. о ~O~BOPY ореНДІІ земenыlіi дinJlНКІ' В·ІД _.. • 1W.~elllr.. МІЖ Б 

ІІРІІВВТІІІІМ ПІДПрИЄмцем Бугеро.о Анд· в. роваРСЬКОІО ,..іСЬКОIО paдOIO та 
••• PltM ІКТОРОВІ 

'
onllCIB держаВНОI реЄстрації ДОГОВ • Ічем, зареЄСТРОDaJfJ.fi у Кllllзі 

оо· •• OPIB ореНДІІ з • 
Броварсько, MICЬ~O' рад •• від 12.12.2008р. еАШ. ВІ.конавчого комітету 

1.8. Догов,р про внесеН"JI змін ., 
12.0S.200бр NgО40БЗЗ8002БО Укnвде:Оп ДO~BOPY оренди земельної дimtllКJI від 
ПРllваТН'IМ підприємцем Бугеро.о Анд ~ І ~І.Ж Броварською міСЬКОIО радо.о та 
,ОПllсів державної реЄстрації ДOГOBO:!ЄftI JКТОРОВJfче~l, зареєстроваНJ.fi у Кlшзі 
Броварської Micь~oї ради від 13.10.2008:; ореНДІ' зеАШI ВlІконавчого комітету 

1.9. ДОГОВІР про внесеННJI змін о 
23.Іl.2004р. N!!759 укладений між Б ~B=O::OPY оренди земельної ділянra. від 
підприємцем Арендар Анатоліем Оле~.й р 010 МІСЬКОІО радОIО та ПРI.ваТНJ,м 
державної· реєстрації договорів оренди І ови~ем, зареєстроваНllfi у книзі заПllсів 
міської ради від 27.11.2008р.; земЛІ виконавчого КОАІітету Броварської 

І.IО.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дinЯНКJІ від 
IS.1I.2007p. N!!1745 укладений між Броварською міською радОІО та . ми с ГPOMaдJlHI.HOAI 
НеСІНИМ КОЛОІО тепановичем, зареєстрований у КНИЗ·І зап . .. •.... ИСІВ держаВНОI 
peecтpaцll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міської Радl' 
від 27.l1.2008p.; 

1.11. Договір про внесення змін ДО договору оренди земельної ділянки від 
07.08.2007р. N!!О407ЗЗ800105 укладений між Броварською міською радОIО та 
прива~ п~дnpиємцем .. Беліченк~ .. Світлан~ю ВОЛОДИМИРОВНОІО, зареєстрований 
у КНИ31 заПИСІВ держаВНОI реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 

Броварської міської ради від 27.11.2008р.; 
I.І2.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дїJulHКII від 

04.l0.200бр. N!!0406З3800372 укладений між Броварською міською радою та 
rpОМ8ДJIВИном Дубовим Юрієм Петровичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 28.ІI.2008р.; 

І.ІЗ.Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельно і дїJulнки від 
14.02.2005р. N!!8IO укладений між Броварською lflіською радою та ГРОАlaдJlНИНОАI 
Хамевушко Ларисою Олександрівною, зареєстров~й у КНllЗі запи~іВ. дe~aBHOЇ 
реєстрації договорів оренди землі виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради 

від 28.1І.2008р.; .. • • 
1.14. Договір про BHeceHНJI змін до договору оренди зеМ~ЬНОl Д1ЛJIНІСИ вІД 

09.0З.2006 . N!!0406ЗЗ80008S укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою ~ 
ре· володимировичем зареєстровании 

приватним підприємцем Щербак Т8Нlславом .' • 
.. ... . в оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

у книзі записів держаВНОІ реєстрацl1 ДОГОВОРІ 

Броварської міської ради від 01.12.2008р.; ореНДIІ земельної ділRНКИ від 
1.ІS.Договір про BHeceH~ ~MiH ДО ДO::~::; міською радою та приватним 

OS.09.2007p. N!!З9 укладении МІЖ Бровар єстрованиіі у книзі записів 
. Г игоровичем заре .. 
П1ДПриємцем Головко Євгеном Р . t иконавчого комітету БроваРСЬКОI 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ в 
Місько! ради від О 1.12.2008р.; 



~ 1.16. Договір про внесеllНя змін J 

6.1 0.2007р. К!169В YкnaдeHllii між ~o o::~BOPY o~elfДll земeJlы�оїї діЛЯllКlI від 
inПРllсмцем АбраМОВОIО ЛаРllСОIО пр. р LXOIO MICLKOIO paдOIO та ПРllватним 

..... ІІЛІІПІВНОІО заре • 
іержаВНОI реєстраЦІІ договорів ореНДІІ .' ЄС1'роваlшА у КНІІЗІ записів 
,іСЬКОЇ роди від 02. 12.200Вр.; земЛІ Вllконавчого комітету Броварської 

1.17. Договір про внесеІІНя зміll Д 
12.01.200Sp. N!!S07(T) yкnaдeHllii між Б оо::говору о~еНДII земeJlы�оїї діЛЯНКIІ від 
niJlnpllEMueM Семененко Сергієм Іван р PCLKOIO MICLKOIO paдOIO та ПРllваТНllМ 
державної реєстрації договорів ореНДІ! овиче~I, зареЄС1'роваНIІА у КНllзі заПllсів 
міської роди від02.12.2008р.; зеt.1Л1 Виконавчого комітету Броварської 

1.18. Договір про внесення змін о 

2
007 2007р. К!!28 укnадений між Б Д договору оренди земельної діЛЯНКIІ від 
••.. pOBapCLKOIO MiCLKOIO радо 

ЗадорОЖНІм АнаТОЛІЄМ Андрійовиче ..!О та ~омадяНIIIIОМ 
.... . м, зареєстроваНIІИ у КНІІЗІ заПИСІВ державної 

реєстраЦІІ ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого . Б оо, оо 
від 03.12.2008р.; КОМІТету роваРСЬКОI МІСЬКОІ paдll 

1.l9.Договір про внесення змін до ДОГОВОРУ оренди земельної дinЯНКlI від 
03.08.200Sp. ,N'!!040S33800144 укладений між Броварською . '. MICLKOIO paдOIO та 

ПР1fВ~ТНИМ П1дпри.~цем Іва~~ною Світланою Іванівною, зареєстроваНllЙ у книзі 
запИСІВ державНОI реєстраЦll доroворів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 03.12.2008р.; 

1.20. Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 
lS.02.2006p. ,N'!!0406338000S3 укnадений між Броварською міською paдOIO та 
приватним підприємцем Шакун Катериною AHTOHiBHOlO, зареєстрований У книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 

Броварської міської ради від 03.12.2008р.; 
1.21. Договір про внесення змін до ДОГОВОРУ оренди земельної діnянlОІ від 

21.l1.200Sp. ,N'!!040S33800207 укладений між Броварською міською paдOIO та 
приватним підприємцем Орел ЛарисоlO Михайлівною, зареєстрований У книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого KOt.liтeтy 
Броварської міської ради від OS.12.2008p.; .. • • 

1.22. Договір про внесения змін до дОГОВОРУ оренди зеМeJlЬНОI ДIЛЯНIGI вІД 
21.07.2006р. ,N'!!0406ЗЗ800ЗЗ7 укладений між Броварською міською 'paдOIO ~ 
приватним підприємцем Орел Ларисою Михайлівною! зареєстрованJIИ у ~ИЗІ 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
Броварської міськоі ради від OS.12.2008p.; .. • • 

1.23. Договір про внесения змін до договору ~ренди зеМeJlЬНОI ДlnяНlOl вІД 
06 06 2007 ХА 12 укладений між Броварською r.IIСЬКОЮ радою та приватн~ 
." р. - м вйnівноЮ, зареєС1'рОВаний у КНИЗІ запИСІВ 
ПІДприємцем Орел Ларисо~ их емлі виконавчого комітету Броварської 
державної реєстраціі догоВОРІВ орендИ з 
міської ради від OS.12.2008p.; • говору оренди зеМeJlЬНОЇ дinяНlOl від 

1.24. Договір про BHeceННJI ЗМІН дО :0 між Броварською міською радою та 
09.08.2006р. ,N'g0406ЗЗ800З47. УІС?аде::подимировичем, зареєС1'рОВВНИЙ у книзі 
ГРОМ8ДJIнином ІвашковсЬКИМ ВІтanlЄМ. ренди землі ВJIКОНавчого комітету 

... огоВОРIВ О 
записів державної реєстрацll Д • 
Броварської міської ради від 05.12.2008р., 



; 1.25. Договір про ВllесеНIІЯ зміll 04 
6.10.2004р. К!!725 УКnвдеШIЙ МіЖ: о::roвору o~eHДII земельної діЛЯІIКl1 від 
dAПРllощем Кулик BвnepiЄM Ві- р PCLKOIO МІСЬКОЮ paдOIO та ПРllваТИllМ 

оо .оо n'lОРОВllчем за 
lсрЖВВllОI реєстраЦIІ доroворів ореllдll • ' реєстроваlшfi У Кllllзі заПlfсів 
"іСЬКОЇ радІ! від ~S.12.2008p.i земЛІ ВllКОllавчоro комітету Броварської 
. 1.26. ДОГОВІР про внесення змін д 
,В.12.2005р. N2040S3380023б У""ад О ~O"!BOPY оренди земельної діЛЯНКIІ від 
.. • IWІ еНllИ МІЖ Б • JlpllBBTHIIM ПІДприємцем Золота роварською МІСЬКОЮ paдOIO та 
заресстрований у книзі записів де:;ОВИr.! Олекс~~дром АнатоліfiОВllчем, 
іВllКОНВВЧОГО комітету Броварської MiCLKa~HOI pe~cтpaЦII договорів ореНДІІ землі 

1.27.Договір про внесення змін 01 ради ВІД 05. 12.2008р.; 

27 012006р. N!!040б33800014 до ~OГ~BOPY оренди земельної діЛЯНКIІ від 
. • УкладеНИ11 МІЖ Бро . 

ПРІІВВТНИМ підприємцем Зайцевим С . о BapCLKOIO MICLKOIO paдOIO та 
КНllзі записів державної реєстрації ДO;~~~~B лександров~чем, зареєстроваН!lfi У 
Броварської Micь~oї ради від 08.12.2008р.; оренди зеr.ШI виконавчого КОМІТету 

1.28.ДОГОВIР про внесення змін до ДОГОВ оо • • 

1410.200Sp. N2040533800180 оо . ору оренди зеМ~ЬНОI ДІЛЯНКИ ВІД 
'. укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радОIО та 

ПРІІВ~ТНИМ . П1дприємце~ Зайцев~~ Валентиною Василівною, зареєстрованІІА У 
КНИЗІ запис~в ~ерж~внОІ p~єcтpaцll договорів оренди зеr.ші виконавчого комітету 
БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради ВІД 08. 12.2008р.; 

1.29. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
20.06.2007р. за Н220 укnадений між Броварською міською радою та ПРІlватиим 
підприємцем ЗаЯцевою Валентиною Василівною, зареєстрований У книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 08.12.2008р.; 

1.30. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
10.08.200Sp. за N2040S33800124 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Налбандян Арамісом Сергійовичем, зареєстрований У 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 08. 12.2008р.; оо • • 

1.31. Договір про внесення змін до дoгo~opy оренди зеМ~ЬНОl дшянки ВІД 
07.04.2006р. за N204063380017б УЮІадений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
приватним підприємцем Налбандин Арамісом Сергійов~ем, зареєстров~й у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди зеr.ШІ виконавчого КОМІтету 
Броварської міської ради від 08. 12.2008р.; оо • • 

1 32 Договір про внесення змін до доГОВОРУ оренди зеМ~ЬНОl дшянки ВІД 
14092005 .N.o040S33800142 УЮІвдений між Броварською МІСЬКОЮ радОIОоо та 

" ро ~a - ф' м Олександром Юрійовичеr.l, зареєстровании у 
прив~тним .П1Дприємце~ А 1Ць~ .. договорів оренди зеr.ші виконавчого комітету 
КНИЗІ запИСІВ державНОІ реєстрацll 
Броварської міської ради від 08012.2~08po; говорУ оренди земельної ділянки від 

10330Договір про внесенНЯ ЗМІН дО д: між Броварською міською радою та 
2000202007ро за Ng040633800435 УКJIвд~ни о І Миколайовичем, зареєстрований У 
Приватним підприємцем Безсмер~иМ ep~Єtt оренди землі виконавчого комітету 

о о оо страЦІІ "оroВОРIВ 
КНИзІ заПИСІВ державНОІ реє '" о 
Броварської міської ради від 09.l202008po, 



, 1.34. Договір про Вllес:еНIIЯ з' S 
• 007 Ко55 МІН до Доroв 18.12.2 р. за - укnадеШl1i між Б ору ОРСІІДІІ зсмenы�оїї діЛЯІIКlI від 
IІЇдоРJlощем КоnбаС:ltllС:ЬКJtм Ві-- .. • POB~PC:LKOIO MiC:LKOIO paдOIO та ПРІІВОТНІІМ 
І. .. а-.ІЄМ ВІКТОр 
З0011С:IВ держаВНОI реестрації Доroв' ОВllчем, зорсєстроваШIП у КНllзі .., .. OPIB opellДll • 
БроваРСЬКОI MICЬ~OI ради від 09. 12.2008р • зсr.ШI Вllконавчого комітету 
. 1.35. ДОГОВІР про внес:ення змін ., 
,22.06.2005р. Н!!040533800067 yкnaд до nдо~вору ореНДІІ земельної діЛЯНКl1 від 

• СНІІІ МІЖ Бро • ppllBaTHItM ПІдприємцем Носок Haтвn' 'оо BapCLKOIO MICLKOIO paдOIO та 
; заОJlсів державної реєстрації доroво І?О АнаТОЛlIВНОI~, зареєстроваНllП у КНllзі 
. Броварської міської ради від 09.12 2008PI~ ореНДІІ зеr.ШI Вllконавчого комітету 
. 1 36 Д . . р., . . ОГОВІР про внес:е"ня змін 
22,08.2007р. Н!!35 укnадений між Б ~~:~:BOPY ~ренди земельної діЛЯНКl1 від 
ПІД' ПРlfємцем Бабицьким Вanерієм І р Р ОЮ МІСЬКОЮ paдOIO та ПРlІваТНIІ'" 

вановичем зареєстро .. • . 
державної реєстрації договорів о е . ' ваНIШ у КНІІЗІ заПllСIВ 
міськоїради від 09. 12.2008р.; р нди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської 

1.37. Договір про BHeCeHНJI зм' ІН до договору оренди земельної діЛЯНКlI від 
2~.07,2007p. Н!!30 укладений ~іж БроваРСЬКОIО міською радОIО та приваТНIІМ 
Пlдприєм~ем Баби~~ким Ban~pIЄM Івановичем, зареєстроваНllЙ у КНllзі записів 
державНОІ реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 09.12.2008.; 

1.38. Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної ділянки від 
17.10.2007р. Н!!1671 укладений між Броварською міською радОIО та приватним 
підприємцем ТОРОПОВОЮ Тетяною ІваніВНОIО. зареєстрований у КНllзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 09. 12.2008р.; 

1.39. Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дїJulHКlI від 
04.10.2007р. Н!!1696 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО та приватним 
підприємцем Шматком Станіславом Івановичем, зареєстрований У КНllзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
",іської ради від 09. 12.2008р.; 

1.40.Договір оренди земельної діJUlНКИ від 24.11.2008р. укладений "'!Ж 
Броварською міською радою та приватним підприєм~ем ._ Незгод~ю ІОЛІЮ 
Петрівною зареєстрований У книзі записів держаВНОІ peecтpaцll ДОГОВОРІВ ореНДІІ 
землі вико~авчого комітету Броварської міської р~и за Н!!76 від оз.12.2008р~ • 

1 41 Д говір оренди земельної дiJUlнки ВІД 07.11.2008р. укладеНИl1 ~ІІЖ 
. • О . им п;nnnиємцем Іванченко НаТВПIЄlО 

Броварською МІською радою та привати --,.. оо 'оо • 

В' 'оо .. книзі записів державНО1 peecтpaцll ДОГОВОРІВ 
ІТ8JIІІВНОЮ, зареєстровании у. Б кої міської ради за N!74 від 

оренди землі виконавчого КОМІтету роварсь 

07.11.2008p.; оо іJUlНКИ від 26.1l.2008р. укладений між 
1.42. Договір оренди земеЛЬНОІ Д МВДJIнином ГаврилюК Володимиром 

Броварською міською paдo~ та из?~аписів державної реєстрації договор!в 
Степановичем, зареєстровании у. кн Б оварської міської рвди за N!75 ВІД 
оренди землі виконавчоГО коМІТету р 
28.11.2008р.; оо 'JIJlНКИ від 02.12.2008р. УICJIвдеНllЙ між 

1.43. Договір оренди земenьн~ином Гanaraн Анатолієr.1 Михайловичем. 
Броварською міською радою Та грОМ 



~OBaнIIR У. КН.lзі заПИсів u де ж" ... 
рtnі DJІКОІІDВЧОГ~ КОМІтету Броварської міс р ~BIIOI реЄСТРВЦІІ договорів ореНДІ І 

1.44.ДОГОВlр про внесеllllЯ зміll до ЬКОІ раді. звN!78 від IS.12.2008p.; 
;1.07.2ОО7р. Н!!26 укпадеНJtй між Брова ~:roBOP~ opellДJt зсмелы�оїї дїnЯНКlt від 
· ареllКО Гапиною ТрохиміВНОIО за р KOIO MICLKOIO paдOIO та rpOMВДJIllKOIO 
Ьаціі доroворів оренди зеМJJї' викреЄСТРОВIJШIi. у КНllзі заПl,сів державної 
~20.I 1.2008р.; • онавчоro КОМІтету Броварської міської POДII 
r 1.45.ДОГОВIР про внесення змін о 
;IOOS 2006р. .N!!0406338002S5 Vtl'naд Д ~OГOBOPY оренДІ. земельної діЛJlllКl1 від 
І' · .. J 'VI еНИl1 між Бр • 
'П IlваТИIfМ ПІдприємцем Басараб ІРИНОІО М .. OBapCLKOIO MICLKOIO paдOIO та 
l:nl1ciB державної реєстрації Договорів О ::олаIВНОI~1 зареєстроваНJlіі у ~Нllзі 
, Броварської Micь~oї ради від 08. 12.2008р.; р ди зеМJJ1 виконавчого КОМІТету 

1.46. ДоroВlР оренди земельної діnЯНКlI від 11 12 2008 іі . 
СЬКОІО міською 010 • •• р. yкnaдeHI" МІЖ 

Броввр рад та приватним ПІдприємцем Басараб Олегом 
ІваН~ВJtчем, зареєстров~ний У книзі зап~.сі~ державної реєстрації договорів ореНДІ' 
зе~1J11 виконавчо~о КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ радИ за Н!!80 від 16.12.2008р.; 

1.47.Доro~IР оренди земельної ділянки від 11. 12.2008р. yкnoдeHI.ii між 
Броварською МІСЬКОЮ радою та громадянкою Голуб Людмилою ВаСlшівною 

W • • • 

зареєстровании У КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів ореНДІІ зеr.ші 

JlJКОНавчого комітету Броварської міської ради за Н!!79 від IS.l2.2008p.; 
1.48. Договір оренди земельної діnянки від О 1.12.2008р. укпадениіі між 

Броварською міською радою та приватним підприємцем КОЛJlДОЮ СвітлаНОIО 
Опексіівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!81 від 

16.12.2008р.; 
1.49. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

19.06.2008р. .N'!!1843/б укладений між Б~оварською міською ~адою ~ 
rpОМ8ДJIНИВом Ковальчуком Василем Миколаиовичем,. зареєстровани.. у ~ИЗІ 

записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 10.12.2008р.; .. . . 
1.50.Договір про внесення змін до договору о~енди земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ ВІД 

16.10.2007р. .N'!!1699 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та ~иватн:: 
підприємцем Касьян Володимиром Володимировичем,. зареєстровании у ~ 

... . ренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
записів державної реєстрацlІ ДОГОВОРІВ о 

Броварської міської ради від 17 .12.2~08p.; оренди земельноі дinянки від 
1 . ННJI ЗМІН дО договору 
.51. ДОГОВІР про внес:. ськоЮ міською радОІО та приватним 

08.01.2008р • .N'!!58 укладении МІЖ Бровар ю зареєстрований у книзі записів 
• • п. бов'ю МихайлІВНО , оо 
ПІДприємцем КУШПІЛЬ JUo • і виконавчого комітету БроваРСЬКОI 
державної реєстрації договорlВ ореНДИ земл 
міської ради від 17.12.2008р.; . говору оренди зеr.lenьної дїJIJIНКИ від 

1.52. Доroвір про внесення ЗМІН дО до ЇЖ Броварською міською радою та 
18.0S.2005p. ,N'!!0405338000З2 УКП8Д~ии~ ~горовичем. зареєстрований у ~изі 
ПРиватним підприємцем Дутим ЮРl~ Рренди землі виконавчого коМІтету 

.оо говорІВ О 
записів державної реєСТРВЦl1 до 08' 
Броварської міськоі ради від 17.l2.20 р., 



Д • І 

, J .53. оroВIР про BHeceHНJI змін ДО 
".ов.2005Р, • H!!040S33800 13 УкладеІІІІ" Д~:OPY ореНДІІ земельної дinЯІIКl1 від 
,рJlваТИ1IМ Пlдпрl~ємцем Дутим IOpiєr. Г Броварсько,о міСЬКОIО радОIО та 
i!nllciB держаВНОI реЄстрації догово·1 РJtГОРОВllче"I, зареєстроваlШП у Кllllзі 
г- ...... РІВ О • 
5ровВРСЬКОІ MICЬ~OI paдll ВІД 17.12.2008р.; PCIIAII земЛІ 811конавчого коміте'І)' 
f' 1.54. ДОГОВІР про внесення змін до о 
'о311.2005р. Нп040533800192 Укладен ~ J"C?80PY ореНДІІ земельної діЛЯНКIІ від 
І '. 11" МІЖ Бро • npllBPTHIIM ПІдприємцем Щербак Ніною І' BapCIIKOIO М1СЬКОІО радОIО та 

/деРЖРВНОі реєстрації договорів оренди з nпl~HolO, зареєстрований у КНllзі записів міСЬКОЇ ради від 17.12.2008р.; емЛІ виконавчого коміте'І)' Броварської 

І' 1.55. Договір про внесення змін до 

І 28.12.2007р. Нп 54 укnадений між дo~o:~~y ореНДІІ з~мельноі діЛЯНКl1 від 
о З0вніwньоекономіЧНОІО ПРОМИСЛОВО_інвеСТJlЦРI.r.нРСЬКОфJ~ ltIlСЬКОIО Р:ЩОІО та 

'" "010 ІРМОІО ПОЛВРІС ЛТД" 
звреєстровании У КНИЗІ записів державної реєстрац.'" ". : . Б'" І ДОГОВОРІВ ореllДl1 земЛІ 
8JІконавчоro КОМІтету роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради . 12 122008 • 

1 56 Д . ВІД •. р., 
• • ОГОВІР про внесення змін до договору ореНДlІ зеr.rельної ділянки від 

31.07.2006р. Нп 040633800341 укладений між Броварською міСЬКОIО paдOIO та 
ТОВ~РИСТВ~~ З ~б~еженою відповідальнісТlО "Давар" , зареєстроваНlfЙ у Київській 
репонanЬНIИ фІЛІІ Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсвх» за 
N!040833800053 від 17.12.2008р.; 

1.57. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
17.10.31.2007р. Нп 040733800133 укладений між БРОВВРСЬКОJО міСЬКОІО радОІО та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Броварське А m-132б2", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 

ресурсах» за Н!!040833800052 від 17.12.2008р.; 
1.58. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

31.07.2006р. Н!! 040633800342 укnадений між Броварською міською paдOIO та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Давар" , зареєстрований у Київській 
реriонanьній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельиих ресурсвх» .за 

H!!Q40833800054 від 17.l2.2008p.; .. • • 
1 59 Д . вuесеиня змін до договорry оренди земеЛЬНО1 дlJUlИКИ ВІД • . оroВlР про п • • 

22.11.2007 • N!! 040733800152 укnадений МІЖ Броварською М1СЬ~ОЮ рад~ю ~ 
р ві OBiдanЬHiCТJO "Торговельно-БУДIВельнии ДІМ 

товариством з обмеженою дп . . .. фш' 1"1' Державного піДПРІJємства 
О, пm.. НА К" ській реГІ0налЬНІИ 

" oI~ , зареєстрован у ИІВ П И Державному комітеті України по 
«Центр державного земельного кадастр>: f7 12 2008р • 
земельних ресурс8Х) за H!!040833800~59 ВІД го'вор' ~ оре;ди земельно і ділянки від 

1 60 д . сення ЗМІН до до J • . • ОГОВІР про вне .. між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
2~.02.2007p. Н!! 040733800007 ryкnадеи: ійио-діючиli будівcnьний поїЗд 1&2", 
ВІДКрИТИМ аІЩіонерним товаРИС:ТВОМ ".йОФinіі Державного підприємства «Центр 
зареєстрований у Київській репонs:ьд~ жавиоМ)' комітеті Украіни по земcnьних 
державного земельного xaдacтpry пр Р 8 . 
ресуРС8Х) за Н!!040833800055 від 17.12.200 р., 



Д 
. а 

і 1.61. оroВIР про внесенн,. зr..ін до о 
~.11.2006p. Не 040633800419 yкnaдellJl: ~~opy opellДll зсАIcJlы�оїї діЛЯІIКl1 від 
io_PIICТBOr.1 з обмежеНОIО BiAnoBЇnn" ~IJiK БроваРСЬКОIО MiCLKOIO POДOIO та 
~oo ·п реп·онал ·П ф.... ",""",LIIICТJO Ор· " ~IIIBcысІ� ЬНІІ 1111І ДержаВllОro п. tt IEHnlp, зореЄСТРОВОllllfi у 
рмenьноro кодаcn:PУ при Державному Kor..iTeт. IДПРІ!ємства «ЦеIIТР держаВІІОГО 

r' r-Q408338000S8 ~IД 17.12.2008р.; І УкраlНl1 по земелЬНIІХ ресурсох» за 
1.62. ДОГОВІР про внесення змін 

22.02.2007р. Не 040733800008 укnаде:ОnДО~ВОРУ ореНДІІ земельної діЛЯНКl1 від 
.ідкрltТIIМ акціонерним товариством ~ f ~І~Ж Б~оваРСЬКОIО міСЬКОIО POДOIO та 
зареєстрований у Київській регіоналЬ;ійОф~~~Од-ДI~ЧИЙ буді~еЛЬНJlП поїзд N!2", 
державного земельного кадастру n и е' ержа~ног~ ПlДПРIIЄМСТВО «Центр 

РесурСШШ за Не040833800057 від 1 i12~C;8aB~OMY КО"l1тетl УкроіНIІ по зсмелы�llхx 
63 Д . . р., 

1. . ОГОВІР про внесення змін до 
lо.О4.2007р. Не 040733800042 КJJ ДO~BOPY opellДll земе~ьноі діЛЯНКIІ від 

б у адений МІЖ БРОВОРСЬКОІО MICLKOIO рОДОIО та 
товаРllСТВОМ з о межеНОIО відпов'l' о 

.. оо '" • далЬНІСТlО комБІнат "БровариБУДВlІроБll", 
зареєстровании у КИІВСЬКІИ репонanьній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраіНІI по земельних 
ресурсах» за Не040833 800061 від 17.12.2008р.; 

1.64. Договір про внесення змін до договору оренди земельної дinЯНКlI від 
1l.06.2007p. Не 040733800060 УКJJадений між БроваРСЬКОIО міською paдOIO та 
приватним підприємцем Бойченком Олексієм Миколайовичем, зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсОХ) за 

Н2040833800062 від 17.12.2008р.; 
1.65. Договір про внесення змін до договору оренди земельної діляНКlI від 

21.l2.2005p. Не 040533800228 укладений між Броварською міською радОIО та 
приватним підприємцем Журбенко Валентиною Петрівною. зареЄСТРОВВНJIЙ у 
Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земелЬНl1Х ресурсах» за 

N!040833800060 від 17.l2.2008p.; _ • • 
1.66. Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~ЬНОІ Д1ЛJlНКlІ ВІД 

lб.l2.200Sр. Н!! 040533800226 УКJJадений між Броварською ltI~~ЬКОЮ радою ~ 
товариством з обмеженою відповідальністю "Проммаш-Бровари • зареєстровании 
у Київській регіональній філії Державного підприємства (<Центр державного 

Д жавному комітеті України по земельних ресурсах» за земельного кадастру при ер 

N!0408338000S6 від 17.l2.2008p.; . ~ оренди земельної ділянки від 
1 67 д . несення ЗМІН дО договор" • • ОГОВІР про В .. . Броварською міською радою та 

22.02.2007р. Не 040733800009 укладении ~йlЖю дinьНlщею ynравліllНJl 
С • • .-VI'Uо-ексIJJl)'атаUI но • 
пеЦ1ВЛ1ЗОВаною MOnl.-~" • МВС Украіни в Київської облаСТІ, 
Державтоінспекції головного ~равлl~~ філії Державного підприємства «Центр 
зареєстрований у Київській репоналЬд

lИ авному комітеті України по земельних 
державного земельного Kaдac~y при ер:в . 
ресурс8Х» за Не040833800066 ВІД 17.~2.20 ~~BOPY оренди земельної ділянки від 

1.68. Договір про внесення ЗМІН ДО: між Броварською міською радою та 
09.03.2006р. Н!! 040633800082 укnадеБни арське IUЛJIXово-будівenьне ynpавліllНJl 
. иСТВОМ 11 ров 
ВJДКРИтим акціонерним товар 



~SO", зареєстрований у КllіВСЬКіІі" • 
,iJ1ПРIIЄМСТВВ «Цеll1p держаВІІОГО зе реnоllanы1ійй філії Державного 

оо мenьноro К~Jl,. 
Vh1'DIIIII ПО зеМСЛ.ЬШIХ ресурс8Х)) за 1&040833 -ctpy ПРІІ ДержаВІІОМУ комітеті 
; 1.69.ДоroВIР про внесення змін о 800073 ВІД 17.12.2008р.; 
fJ709.2006p. Н!! 040633800367 Yкnaд д пдо~вору opellДlI земenЬJIОЇ діЛЯНКIІ від 
~ • б elllll МІЖ Б . 
toDDPllCТBOM З О межеНОIО віДПОВідan' • pOBapCLKOIO МІСЬКОЮ радОIО та 
(репонanьніА філії Державного пі~НICТJО "БРlryс", зареєстроваНIІЙ у Кllївській 
~КOдac11'Y при Державному КОМітJИЄМСТВ~ «Центр державноro земельноro 
'1&040833800067 від 17.12.2008р.; YкpalHl1 по земелЬНl1Х ресурсах)) за 

1.70. Договір про внесення змін 
02.02.2005р. Н!! 040533800004 кп до ДO~OBOPY ореНДІ. земельної ділЯНКJI від 

. у адеНІІЙ МІЖ БроваРСЬКОIО MiCLKOIO paдOIO та 
ПРllваТНIiМ Пlдприсмцем ПолаТОВСЬКОIО Лlобов' В • 
КllївськіА регіОНВJlьній філії Д . 10 аСИЛIВНОIО, зареєстроваНllЙ у 

ержавноro ПІдприємства «Центр державного 
земельного Kaдac~y при Державному комітеті Украіни по земелЬНlIХ ресурсвю) за 
](!!040833800070 ВІД 17.12.2008р.; 

1.71. Договір про внесення змін ДО доroвору оренди земельної ділЯНКIІ від 
23.01.2008р. Н!! 040833800011 ~кладений між Броварською MiCLKOIO радОIО та 
!рОМВДЯНИНОМ Гамарра Капуняи Карлос Альберто зареєстрований у Кllївській 
регіональній філії Державного підприємства «Ц~нтp державного земельноro 
кадастру при Державному комітеті У країни по земелЬНl1Х ресурсах)) за 
N2040833800065 від 1 7.12.2008р.; 

1.72. Договір про внесення змін до договору оренди земельної діЛЯНКIІ від 
03.07.2006р. Н!! 040633800315 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю ,,Аквілон", зареєстроваНJIЙ у 
Київській регіональній філії Державноro підприємства «Центр державноro 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельнJIX ресурс8Х)) за 

N!040833800064 від 17.12.2008р.; 
1.73.Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної дinянки від 

14.09.2005р. Н!! 040533800143 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Нива", зареєстрований У Київській 
регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного земельноro 
кадастру при Державному комітеті України по земельнJIX ресурс8Х)) за 

N!040833800071 від 17.12.2008р.; оо • • 

1.74.Доroвір про внесення змін дО ДO~OBOPY оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯнки ВІД 
12.012005 ](0 040400700089 укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 

. р. - ..' Полюс плюс" зареєстрований у 
товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ " ' 
Ки" '" • ... філії Державного підприємства <<Центр державного 

ІВСЬЮИ репонanьНIИ . і У аїни ПО земелЬНJIХ ресурсвх» за 
земеnьного кадастру при Державному КОМІтет кр 
Н2040833800069 від 17.12.2008р.; • ry оренди земельної дinянки від 

1 • ення ЗМІН дО договор 
.75. ДОГОВІР про внес ий між Броварською міською радою та 

21.01.2008р. Н!! 040833800035 укладен аний у Київській реriОН8JlЬній філії 
. ,Б r:r" зареєстров 

Приватним П1ДІІРиємством, е, жавНОГО зеМeJlЬНОro кадастру при 
Державного підпри~ства оо (<Центр М:~НИХ ресурсВХ» за .N20408ЗЗ800068 від 
Державному комітетІ УкраІНИ по зе 
17.12.2008р.; 



; 1.76. Договір про ВнесеllJlJI • І U 

fiд 21.02.2008р. Н!! 040833800039 уЗ"'IН дО Д~ГOBOPY opellДll земелЬJlОЇ дїJlЯНКIІ 
joDOPltCТBOM 3 06межеllОlО ВіДПОві:'DДе~IJIА МІЖ БРОDаРСЬКОIО MiCLKOIO радою та 
КllївськіП peгiOllВJIЬHiA фіJlіі Держа::IICТlО ,~Пантера ЛТД". заресстроваШIR у 
',C)leJILlloro кадастру Прlt ДержаВІІОМ 'o~ .nIAnp~EMCТDa ссЦеllТР держаВІІОГО 
lН!!040833800072 від 17.12.2008р.; у КОМІтеті УкраІНІ І по земелыІІхх ресурсІОО) за 
J 1.77. Договір про внесення змі 
'17042008р Ха 040833800031 н до договору ореНДІІ земелЬJlоі дїJlЯНКl1 від 
. . •• •• - УКnDДеЩIR між Бро . 
очірНIМ ШДПрИСМСТDОМ ві • варською І\ІІСЬКОІО радОIО та 
Д ібоком6інат.N'!! 1 О" за еє AКPllТoro a~ЦIOH~p.IOГO товаРllства "Кllївxnіб" 
XlI ц' р строваlШЙ у КШВСЬКIIі регіональній фіJlії Державtlого 
п;nпрlfємства « еитр держаВlfОГ .,.,. .. о земеJlыІгоo кадастру Прll Державному комітеті 
УКРОІIIJf ПО земе~ьних ресурсах» за Н!!040833800077 від 17.12.2008р.; 

1.78. ДОГОВІР про внесення змі .. до договору ореНД}1 земеJlы�оіi діJlяtlКlI від 
З0.0б.2006р •. Н!! 040633800314 укnадений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО та 
приватним ПІДприємством "Шор", зареєстрований у Киівській peгioHВJlЬHiA філії 
Державного П1д~ри~мства.. «Центр державного земельного кадастру при 
Державному КОМІТеті УкраІНИ по земельних ресурсах» за Н!!040833800074 від 
17.l2.2008p.; 

1.79.Договір про внесення змін до договору оренди земельноі ділЯНКlI від 
28.09.2007р. Н!! 040733800121 укnадений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО paдOIO та 
закритим акціонерним товариством "Фірма ТеПJIицьтехмонтаж", зареєстроваНllЙ у 
Киівській регіональній фіJlії Державного підприємства «Центр державного 
зеМeJJЬНОГО кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсІОО) за 

Н!!040833800078 від 17.12.2008р.; 
1.80.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діляНКlI від 

14.05.2004р. Н!! 544 укnадений між Броварською міською радою та приваТНl1М 
підприємцем Русанович Яною ЛеонідіВНОIО, зареєстрований у Кllівськіli 
регіональній філії Державного підприємства (<Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земenьних ресурс8Х)) за 

Н!О40833800076 від 17.12.2008р.; 
1.81. Договір про внесення змін до договору оренди зеl\l~ЬНОЇ ділянки від 

2б.О5.2005р. Н!! 040533800043 УКJIадений між Броварсько~ МІСЬКОЮ радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Славyrич, зареєстрованиіі у 
Киї ... . ЬНІ·И" Ф;nl·"1 Державного підприємства (<Центр державного 

всьюи репонал и& • оо 

Державному комітетІ УкраlНl1 по земenЬНl1Х ресурсІХ» за земenьного кадастру при 

Н!О40833800075 від 17.l2.2008p.; . У оренди земельної дinянки від 
1 82 Д . внесення ЗМІН ДО договор 
• . ОГОВІР про .. ·ж Броварською міською радою та 

29.0б.2006р. Н!! 040633800313 ~адени~ мІ Броварська YVДОЖНЯ майстерня" 
б о віДПОВІдалЬНІСТЮ tt -01' , 

товариством з о Me~eHOI... . ьній філії Державного підприємства (<Центр 
зареєстрований у !<ИІВСЬК1И репонал Де жавному комітеті Украіни ПО зеМeJJЬНИХ 
державного земельного Kaдa~y при 2&08 • 
ресурсах» за Н2040833800083 ВІД 18.~2. Д~;OBOPY оренди земenьної дinянки від 

1.83.Договір про внесення ЗМІН :й між Броварською міською радою та 
20.07.2005р. Н2 040S3380009~ ~в:ae еєстрований У Київськііі регіональнііі фinіі 
дочірнім підприємством ,,АпРlтек. р державного земenьного кадастру при 
Державного підприємства «Центр 



iep~"BIIOMY КОМіТеті YI\-раЇIIII •• 
ГіА 18.12.2008р.; по земen"НIIХ ресурClX) за N!!040833800082 
І 1.84. Доroвір про BlltctlllUl 3ftlill 
08.06.2005р. Н! 040533800049 УКJJаде~~я ДO~BOPY opellДlI зем~ы�оіi ДШЯІІКІІ від 
~ВOPIICТBOM 3 обмежеllОIО відповідав. ftllЖ БроваРСЬКОIО MICLKOIO paдOIO та 
/pcriOIIВnLHifi філії Державного Пі~НICТJO ,Делана" , зареєстроваШIR у КІlївськіА 
!~1IJ1Dctpy ПрlІ Державному KOMiтeJIIЄMCТВ~ ссЦеиtp державноro земельного 
о J(!040833800081 від 18.12.2008р.; YкpalHII по земелЬНl1Х ресурсах» за 

1.85. Доroвір про внесення змін 
08062005р. Н! 040533800050 дО ДO~BOPY ореНДІІ земельної діЛЯНКlI від 

. • УКЛDДеНll1і МІЖ Броварс . 
товаРІIСТВОМ 3 обмежеНОIО відпов·. ькою ftflCLKOIO paдOIO та 

реriональніfi філії Державного IД~ЬHICТJO ,Делана", зареєстроваНJlIі у КJlївськіli 
Д ПIДПРІlємства «Центр державного земелыІro 

xaдactpy Прl! ержавному комітеті Укр оо 
N!040833800080 від 18.12.2008р.; аlНJI по земелЬНllХ ресурсВХ) за 

1.86. Договір про внесення змін до договору оренд" земельної ДШЯНКlI від 
29.07.2005р. Н: 040533800108 укладениli між Броварською міСЬКОIО радОIО та 
закрlmfМ аКЦІОнерним товариством "Броварський меблеВJlіі комбінат" 
зареєстрований у Київській реriональній фшії Державного піДПРlfємства ccцe~ 
державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраїНJI по земелЬНl1Х 
ресурс8Х» за Н2040833800079 від 18.12.2008р.; 

1.87.Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної ДШЯНКlI від 
25.06.2004р. Н!! 571 укладений між Броварською міською радою та ЗalCplmlМ 
акціонерним товариством "Українська комерційно-вироБНllча фірма 
сшьськоroсподарських підприємств", зареєстрований у Київській регіональнііі 
фшіі Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсІОО) за N2040833800063 від 

17.12.2008р.; 
1.88. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

24.l0.2007p. Н! 040733800135 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальні~ "Формула", зареєстрований у 
Киівській реriОН8JJЬній філії Державного пщприємства <<Центр державного 
земельноro кадастру при Державному комітеті України по земenьНl1Х ресурсІОО) за 

N!!040833800096 від 22.l2.2008p.; .. . . 
1.89.Договір про внесення змін дО ДO~BOPY оренди зеМ~ЬНОl ДШЯНКSІ вІД 

1812.2007 он! 040733800168 укладений міЖ Броварською МІСЬКОЮ р~ою ~~ 
• р. . . . Ірина" зареєстрованІІіі у КИІВСЬЮИ 

товариством з обмеженою ВJДПОВlДaJIЬНІСТ1О " , . . _ ..оо ного підприємства <<Центр державного земельного 
репонanЬИIИ фІЛll Держав .. У аіни по зеl\feJIЬНIIХ ресурсІОО) за 
кадастру при Державному KOMITeтt кр 
N!!040833800094 від 22.12.2008р.;. ГOBOP'v оренди земельної ділянки від 

1 90 Д . внесення ЗМІН дО до J • • • ОГОВlР про й між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
23.05.2007р. он! 040733800052 y~aдeH~ Ірина" зареєстрований у Київській 

б віДПОВІДaJIЬН1СТ1О " ' товариством з о меженоЮ . ємства «Центр державного 3eftlельного 
реriонanьній фinіі Державноro П.JДП~И УкраіНИ по земельних ресурсах» за 
кадастру при Державному КОМІТеті 
Nи040833800095 від 22. 12.2008р.; 



: 1.9 J • ДОГОllір IIJ)О ІІІІСССІІІІЯ з,.,' 12 
[ІІІ 08.02.2006р. Н!! 040633800049 YKn~' до ItЩ'ОIIОРУ ОРСШnl' З&:М&:111.1І0і' JtіJIЯllКl1 

"ОIIRI111&:ТIЮМ :І оБМС)І(ell()IО IllAI101li/l OJll1 ~elllllt ,.,Іж l;pOllnpCI.I(OIO MICI.KOIO pn)lOIO ТII 
',І І І '00 )1. ' • IIC'f'O І·рl.""" PCliOIllII.1tI1I ( J 1111 ,СI))КhlЩОга lIi/tll IICMC'~' J "С, зорес:еТРОIІІIІIІІIІ У 1(llі'II&:I.кІІІ 

~~ARC'rI1)' Ilрll ДеР>ІСIІІIІІОМУ KOMiTJ у II)~ ееЦ&:IIТР nСРЖСllll'ОІ'О :ICMCIII.IIOI'O 
,~ .. 040K33800089 Ilід 22. І 2.2008р.; Kpnlllll 110 З&:М&:II8JlIІІ" 1,&:еУР&:II")) ЗП 

І 1.92. ДОl'Оllір 11110 ItIIСССIІІI" змІн 
18.05.20061" Ни 040БЗЗН()()277 YI(JlnAc:lt~f:t~I:IIO~Y ОР&:IIJЩ :8СМ&:I'r.I,о'I' JCill'IIIKII IlіІІ 

'IІРIIIIII'I'IІІIМ lІіДIIРIІСМ&:'I'IIС)'" I]С1'ОI0" І 11( IJpOlJllPCI.KOIO ,..iCI.,(OIO PO)lOIO "&\ 
фlJІІУ Д&:І'Ж&ШІІОІ'() IIIД"I1IIГo"'C:~'111 eel ~ , ЗII11СС:С1'))С)III\llІІn У 1(II'iIICI.I(1fI I)СI'іОlllиIМlіІІ 
ДСI»І(lшIlt1МУ l(омі'I'С'I'і У 1(1'II'іlll І 11 : ~"~P It&:P)I(CНIIIOI'O ЗСМСJII.ІІCJГ() 1(11)lIIСТРУ "Р" 
22. І 2.2()()НI'· ; О ,ІСМ&:ІІІ.ІІІІ" РССУРСІІ")) :11І N!!О'ШН33800093 lІід 

1.93.JtOI'()I\il' 11І)(1 IІІIСССIІІIJI 'ІмІІІ Д 
270З.2()()6", Н!! ()4()(,ЗЗН()() 128 ' ,() Іtщ't)щ)~у "РСІЩІІ 'IСМСIll.1l01 )lіШIІІКII Ilі/' 

• УI(IIRДClIІІ" мІ)I( IJIШIШРСI.КОІt1 мIСI.IС()IО рlЩОIО 'rll 
IlрlІІШ'І'ІІІІМ IІl/tIlРШ:МС'I'IЮМ .. Вест", ЗПРССС'll'СШIIIIІІI\ У IСII'іIIСI.IСШ I1СI'іОlllиlІ.llіl' фіlll'і 
ДСJ'Жlшlltll'() 1ІІ1t~11)II~МС'I'IЩ «ЦСIІ ... р Jt&:Р)IСШIIIЩ'О :ІСМСJІІ.ІІЩ'О ICnItllc'rpy ІІРІІ 
ДСІ))І((ШІІОМУ IСОМI'I'С'I'I УIСРIІ'іlll1 110 ЗСМСІІІ.ІІІІХ I'ССУI1СIІ")) :11І Nu(}I1083380008S Ilід 
22.12.200111'. ; 

1.94. Дtll'Шlі" IIJЩ ІІІІСССІІІІІІ зміll до дщ'tШОРУ ОРСIІДlI 'IСМСJII.ш,'і діJIJIШСІІ Ilід 
OI.02.200KI'· Н!! ()tIOК3ЗК()()() 19 УIСJШД&:llІІft мі)IС 1i110IlllРСI.IСОЮ мIСI.кОІО РО)lОIО '1"1 

lІІ)Jшо'rlllJМ IIIДIII'IIСМС'I'IЮМ ,.І(Л I-ССРllіс", '1III1Сt:С'I'І)UlШIIllIt У 1(II'і'lс •• кlІ\ рсгіОIllJJJItIІШ 
фlJІІУ ДUI')IСШJIIОI'С) IІ1Jtlll1llСМС'І'ІШ «ЦСIІ"1' JtСI»)IСШIІІО''О :JСМСJІ'.ІІШ'О IСIІ)lIІСТРУ Ilpll 
дОРЖШШUМУ Iсомі'l'С'l'1 УIСI'II'I'IІІI 110 ~IUM&:JI •• IIIIX I)ССУI1&:IІ")) :ш Nu(ИО833800086 Ilід 
22.12.200111'.; 

1.95. ДОI'(шl" IIJЩ ІІІІ&:ССІІІІІІ ~IMIII ДО 11О1'(1ІІ0"У О"Сllдll ЗСМСIІІ.llо'і діЛИllКl1 lIiJt 
14.10.20051'. Н!! ()tIOSЗ3К()()179 УIСІItIІІС11ll" мІж IiPOllllpCI.ICUlt) мIСI.КОIО рlЩОIО "11 

ІJJ)ІШО'І'ІІІJМ lІіДIIJ"IСМItОМ IJ!IIUl1llM ІІ'ОРОМ ІІІІІІІОІІІІ'ІСМ, :J1'І'СС:С1'11()IШlшt\ У к .. і'IIСI.кШ 
11сгIОШШr.J11І1 фlJlі'I' ДUI)ЖIIlШОI'() lІіJtlll'II(:МU'I'ШІ «ЦСIІ1'" ДСІ)ЖІІІІІІЩ'О ЗСМCJІІ.ІІОІ'О 
К(ЩОCf"I')' 111'11 ДСІ')ІСІШІЮМУ ICt1MI'I'C'I'I У IСlш'іllll 110 :JCMU1I1.IIIIX реСУРСП")) 'ІІІ 
Нu0408ЗЗІІООО90 IІlд 22. І 2.2()()RIЧ " , 

І 96 ДОІ·ОІ)ІІ' 11),0 ІШСССІІШІ :lмllІ до lt()I'UI)OI'Y ОРСНДІІ :lСМСІII.1І01 IШIJlIIКII Ilід 
1I,04.2()Обl" Нn 04()6ЗЗН()0 І 82 )'ІСJІІЩUІІІІ" мІж IJpObtll'CI.KOIO мIО"'СОIО poJtOIO 'І'" 
ПРIШО'l'IІІIМ lІідщшсМItUМ РУДСІІІС()М МIІІСOJlttlо ДМII'I'I)ОUII'IСМ, :11\І1ссс'rРОIIПlшll У 
І(ІІУІ)ОІІ(ІІІ l'UI'IU1It1J11.IІШ фIJIІ\' ДОI1ЖШIІІOl'U 1II/tlll)IІСМС'I'ШІ «ЦСН'I'11 JtСРЖШIІІОI'О 

• )1, '1"1(&111110"1), l(пмl'I'С'I'1 УІ(І'І\УІІІІ ІІО :lCMCJII.IIII" ресурс"х)) 311 
З0моm.IIОI'О КLЩLІС'І'Р)' ІІІ'" ,с" .~ 

Нu0408ЗЗ80001l11 нlд 22. І 2.20()Н,).; ~MIII ДО It()l'OIIOI»' OI'CII)\11 :t"MOJII.IIOi' ItlШIІІКl1 1.l/t 
1.97. Дш'uнll' 11І,0 IІlІе&:ОIIII'I' nItOIIII'' мl)l( lil'Obtll'CItI(U1O мIСI.КОIО РІІДОІО 'І'і\ 

14.08,2006". .Nb ОlJ()6З3R()()31~9 )'ICJI )ПМ)IШ'I'JlоG),д", :1&11'&:<:&:'1'1)01)0111І11 У 1(1І111СI.lсlІІ 
ОI)ОIЩIІІIМ IІIДIІІ'IІСМС'I'llОМ ,,1)1'()f1(І~IІЩ ІІСМ&:'І'ІІ(І «ЦСІІ'І'І' 1'''1»)1(1\1)1101'0 :lомеIIItlШI'О 
11О1'IОШШlllrlll фlJIІУ ДОР)І(0І11101'O "1,~t~I!; УІ(І)(ІУІІІІ 110 :J~M"JI"'IIIX рсс:урспх» :11' 
І(ОJЩС'І'І'У 11І'11 ДUІ')ІСІ\ nІ ЮМ)' IСОМ І U І 
Нl!О40НЗЗIІОООIl7 вІд 22. І 2.20()8р.; • І , ) JtOI'UI)(.'I»' uI'ClIJtll :t"MOJJJ,1I0'i дlШІІІІСІІ lalJt 

І ,9Н. дШ'ОIІII' 11І'0 IlIIcoOlIIlI1 ,ІМ 11 1(" мl)!( li')OIIIlI'Cr.I(UlU мlСIеІСОIО рІЩОIО '1'0 
13.01.20051'. .Nb OllOilO0700091 )'IСJI(ЩОI:~~(jOJI", :JIlР"С&:'I'І)ОШ\lшll )' 1(IIЇIICI.I(1II 
IJIII)оОIIllIIО.'(ОМUІ,НШIІО1О фll)М()І~1 ІІ';'ІСМU""Ш «ЦСIІ'11) Jt"I)Ж(ШIІОI'О ЗQМОJIIt1ЮI'О 
l)огIОШIJIIJIIІІІ фlJІІУ ДорЖПl1l10ГО J Д І 



13 
;даСТРУ пр.. ~ержаВIІОМУ комітеті у .. 
~040833800092 ~IД 22. 12.2008р.; КРВІІІІІ по земелы�llхx ресурсах)) за 
І 1.99. ДОГОВІР про внесення змі .. д 
1з.оз.2007Р. Н!! 040733800029 Укладен ОП A0S:OBOPY оренд" земe.nьної діЛЯllКl1 від 

Рenігіі1НОІО rpOMaдOIO РИМСЬКО-КаТОЛІ11 м~ж БроваРСЬКОIО MiCLKOIO paдOIO та 
.. П," ЩЬКОІ Церкви n оо Д' '" 'НеустаННО1 І-\ОПОМОГИ ,звреЄСТРоваНIIЙ К'" "реСDЯТОI ІВІІ МаРІI 

підПРllсмства «Центр державного земеІ ІІІВСЬКІЙ perioHВnLHЇn філії ДержаВI.ОГО 
украіни по земел~них ресурсІХ) за H!04~;;~0~~a~y праl Державному комітеті 

1.100.ДОГОВlР про внесення' 91 ВІД 22. 12.2008р.; 
посвідчений Базир Н.М. прив:І~1 ДО H:~~OPY ореНДІІ земельної діЛЯІ.КII 
IIOТDріального округу 23.01.2007р. З8 Ха 68 РlУСОМ .Броварського мі.ського 
DдOIO та приваТНОIО проект -, укладений МІЖ БроваРСЬКОIО MICLKOIO 

Р .. К" 'й HO-ПОWУКОВО-ВllроБНIIЧОIО фіРМОIО М-ЕКО" 
Реєстровании у ИlвсьК! репо 'й ф' '" '" З8 налЬНI ІЛІІ Державного підприємства «Центр 

nержавноro земельного кадастру при Де ··оо ". ржавному КОМІтетІ YкpalHl1 по земельНlIХ 
ресурсах» за H!!04~833800084 від 22. 12.2008р.; 

1.101.ДОГОВIР про внесення змін до договору оренди земельної діnЯНЮI від 
08.08.2006р . . Н!! 040633800345 укnадений між Броварською міською paдOIO та 
ПРІІВ~ТНИМ Пlдпри~цем Бас~~абом Оле.гом Івановичем, зареєстрований у КНllзі 
заПІIСІВ державно І реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 

Броварської міської ради від 12.12.2008р.; 
1.102.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

10.05.2006р. Н!! 040633800254 укnадений між Броварською MiCLKOIO paдOIO та 
приватним підприємцем Басарабом Олегом Івановичем, зареєстрованllЙ у КНllзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.12.2008р.; 

1.103.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діляНЮI від 
06.06.2007р. Н!! 13 укладений між Броварською міською радою та .?риваТНIIr.! 
підприємцем Туровцем Володимиром Михайловичем. зареєстровании у КНИЗІ 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 15.l2.2008p.; .. . • 

1.104.Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯнки ВІД 
31.08.2005 . Н!! 040533800139 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 

Р • в имиром Михайловичем зареєстрований 
приватним ПІДприємцем Туровцем OnОД .'. 
.. .. СТРВЦІЇ договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

у kНИЗІ запиСІВ держаВНОl реє 

Броварської міської ради від 15.l2.20~8p.; у оренди земельної ділянки від 
1 105 д . несення ЗМІН дО договор 
. • оroВlр про в ~ . БроваРСЬКОIО міською Радою та 

01.03.2006р •. н! 0406338000..13 уклад~НИИ~:Мовичем, зареєстрований у книзі 
прив~тним ПІдприємцем Вои~~ ОлеКСlєr:'в оренди землі виконавчого комітету 
запИСlВ державної реєстрВЦ11 догоВОРІ 
Броварської міської ради від 17.12.20~8p.; договору оренди земельної ділянки від 

1.106.Договір про внесеННЯ ЗМІН д~ між Броварською міською радою та 
17.02.2006р. N!!0406338000S7 укладе:,м Вікторовичем, зареєстрований у ~изі 
приватним підприємцем Кулик Валер . реНД11 землі виконавчого КОМІтету 

... говОРІВ О 
записів державної реєстрВЦ11 до . 
Броварської міської ради від 05.l2.2008p., 



7 Д . 14 : 1.1 о. ОГОВlР про внссення • 
~ 14.08.2002р. Н!! 290 УКnОДСШIIi ":i:l~p до доroвору ОРСI'ДlI зсмелы�оїї ділянки 
':rrПРІIЄМСТВОМ "КамаІ'" , зарсє~ O&aPCLKOIO MiCLKOIO paдOIO та ПРІІВDТІШМ 
t"". --,.О&аlщli у К оо. • 
1ерЖОВІІОГО ПІДПРИЄМства «Центр ІІІВСЬКІЙ penollВnLlliГt філії 
(І • • ДСРіКВВI'Оro ~ержавноr.tУ КОМІтетІ УкраїНІ! по зем земелыІro кадастру Прll 
p.l2.2008p.; елы�llхx ресурс8Х) за N!040833800099 від 
І І.108.Договір про внесення змін 
02 10.2006р. Н!! 040633800368 YКJJaдe д~ ДO~OBOPY ореНД'1 земельної діЛЯНК'1 від 
, • Hlltl МІЖ Бр . 
roвВРІІСТВОМ 3 обмежеНОIО відповідanь . ф' оваРСЬКОIО МІСЬКОІ0 paдOIO та 
Кllївськііі регіонanьній філії Дсржав:~С:О .Ірма "Гонпол", зареєстрований у 
_ІeJIЬНОro кадастру при Державном ко' .П1дпр~ємства «Центр держаВllОro 
JёD40833800098 від 23.l2.2008p.; у МІтетІ УкраІНИ по земелЬНllХ ресурсаІО) ЗD 

І.109.Договір про внесення змін до 
161l.2007p. Н!! 040733800149 оо ДO~OBOPY оренди зем~ьноі діЛЯНКIІ від 

. б УКJJадении МІЖ БроваРСЬКОIО MICLKOIO paдOIO та 
тoвaplICТDOM З О меженою відповідальніcnо Шана-газ" " 

" • оо • • оо ф' '" ", зареєстроваНJln у 
J(JІІВСЬКІИ репонanЬНIИ ШІІ Державного підприємства «Центр деРЖDВНОro 
зеМeJlЬНОГО кадастру при Державному комітеті УкраіНl1 по земельних ресурс8Х) ЗD 
N!D40833800097 від 23. 12.2008р.; 

1.110.Договір про внесення змін ДО договору оренди земельної ділянки від 
19.01.2005р. Н!! 040400700093 укладениА між БроваРСЬКОIО міСЬКОІ0 радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю фірма "Цеоліт", зареєстроваиllА у 
Київській регіонanьній філії Державного підприємства «Центр державноro 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за 
1(2040833800101 від 23.12.2008р.; 

1.III.Договір про внесения змін до договору оренди земельної ділянки від 
14.05.2004р. Н!! 542 укладениА між Броварською міською радОIО та товариством 3 

обмеженоJO відповідальніСТ10 фірма "Укрнафтарезерв", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державноro 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурс8Х) за 

1(2040833800100 від 23.l2.2008p.; .. . • 
1.112.Договір про внесения змін до договору оренди зеМ~ЬНОl дlЛJlНJCИ ВІД 

22.02.2007р. Н!! 040733800006 УКJI~ений ,між Броварською МІСЬК~Ю радою '?,1 
товариством з обмеженою віДПОВlдалЬНICТlО "Глобал. 17 Рlел ІстеАтс, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Держ~ноГ? ПJД"!'иєltlства <сЦентр 

Д Жавному КОМІтеті Укра1ни по зе"lельних державного земельного кадастру при ер 
ресурс8Х» за }{о0408338001l2 від 24.l2.2008p.; оо • • 

- змін до договору оренди зе"lелЬНОl дlЛJlНJCИ ВІД 
1.113.Договір про внесенWI оо між Броварською міською радою та 

09.06.2005р. Н!! 040533800056 укл~ении. Б'lНОМ-С" зареєстрованиА у 
1ДП• овщалЬНIСТЮ" , 

товариством з обмежеНОІ? ... в пщ' приємства <сЦентр державноro 
v .. " 'оо • ... фШІІ Державного 
AtlIВСЬЮИ репоналЬНIИ • еті України по земельних ресурсах» за 
земельного кадастру при Державному КОМІТ 
N!04~833800110 від 24. 12.2008р.; . договору оренди земельної ділянJCИ від 

1.114.Договір про внесенWI ЗМІН д~й між Броварською міською радою та 
26.12.2007р Н! 040733800174 укладе~тю Ресторан "Орхідея", зареєстрований 

• • іД8JIЬНІС " Товариством з обмеженою ВІДПОВ го підприємства «Центр державноro . ф' ... Державно 
у Київській регіоналЬНІЙ ШlІ 



IS 
;)lcnы�оro кадастру ПР.І ДержаВІІОМУ ~ • • 
JCC)'PCpX)) за H!!04~833800108 від 2з.12.2008or.~IТС11 УКРОЇШІ по зсмcnr.НIIХ 
І 1.11 S.ДОГОВlр про ВI.есеННI змін р., 

"806.2006р. Н!! 040633800036 YlCJlaд ДОпДО~ВОРУ opellnll зсмcnы�оїї діЛJlНКl1 в'IД 
о. eltlll МІЖ Б 

hpllBBТIIJfM ПІдпрИємцем ПіWIІМ O'IТВn' POBapCII~IO міською paдOIO та 
': • к '. ItM ЛеонТ1'П 

~
lliBCЬKIII репонanьщА філії Державного п' ОВllчем, зареЄСТРОDaШIП у 

,ealeJ1Itfloro Kaдa~y при Державному комі • IДпр~єr.Іства с<Цеll1p деРЖDВНОГО 
J(!040833800 117 ВІД 24. 12.2008р.; тетІ YкpalНII по земелЬНІIХ ресурсах)) ЗD 

І 101160Договір про внесеННІ змін 
22 1 О 2004ро Н!! 040400700076 УЮlВД дО .. ДOГ~BOPY ореНДІІ земельноі' дinJlllКlI від 

• о оо еНIІl1 МІЖ Брова . 
спїлы�JfмM УКРВlнсько-Французським п' P~ЬKO.O r.rlcr.KOIO paдOIO та 
Основа-Солсиф" У формі то IДПРИЄМством з IнозеМН11М11 інвеCТJщіЯI\Ш 

" вариства з обмежен . . • 
зареєстрований У Київській регіонanьній філії Де ж 010. ВIДПОВJДВnЬНICТlО, 

*авного земельного када равного ПІдприємства «Центр 
~~ypcax)) за H!!04~833800113c:f: :~2~б~~~~ОМУ комітеті Украіни по земелЬНl1Х 

1.117.ДОГОВ1Р про внесеННJI змін до договору оренд •• земельної діЛIНICJf від 
2S.l002006p •• Н!! 04063380038~ ~~адений між БроваРСЬКОIО MiCItKOIO радОIО та 
ПРJtватним П1ДП~ИЄМСТВОМ "ВІЗИТ, зареєстрований у Киівській регіональній філії 
Державного П1д?ри~мства" «Центр державного земельного кадастру Пр.1 
Державному КОМІтетІ УкраІНИ по земелr.них ресурсах) за N90408ЗЗ8001l1 від 
24.І202008р.; 

1.118.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діЛJlНКlI від 
07008.2006р. Н!! 040633800344 укладений між БроваРСЬКОIО MiCItKOIO радОІО та 
М8JlИМ приватним підприємством ,.Атлант-плюс", зареєстрован.tЙ у Київській 
регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсюо) за 

1&040833800115 від 24.12.2008ро; 
10119.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дїЛJIнки від 

27.03.2006р. Н!! 040633800127 укладений між ~pOBap~ЬKO~ .. r.fіс~кою р~ою:~ 
приватним підприємством "Б ест" , зареєстровании у КиlВСЬКIИ репонanЬНIИ фШll 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру п~и 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсвю) за N!О408ЗЗ800114 ВІД 
24.l202008p.; оо • • 

l.І20.Договір про внесенНІ змін до договору оренди зеМ~ЬНОl ДIЛJIНКИ в: 
21.0902005 . Нр 040533800155 укладений між Бровар:ькою" МІС~~ОЮ радою '" 

р - АМТ маст" зареєстровании у КиIВСЬКШ репонanьИIИ 
приватним підприємством" ' ного земельного кадастру при 
фiJIiі Державного підпри~ства <<Центр д:ЖВ:сурсвю) за N!О408ЗЗ80011б від 
Державному комітеті Укршни по земельн Р 

240 1202008р.; о оговору оренди земельної ділянки від 
1.1210Договір про внесення ЗМІН до!- між Броварською міською радою та 

29003.2006ро Н!! 040633800144 yкnадении и~ у Київській реriонanьній філії 
• А fI" " зареєстроВан n 

МВJIим ПІДприємством ,tтWa1Ca , е жавного земельного кадастру п~и 
Державного підприємства «Центр д р ресурсВЮ) за N!0408ЗЗ800118 ВІД 
Д • оо по земельнИХ 
ержавному KOMiтen укршни 

24.12.2008ро; 



. 1.122.Договір про внесеІІНЯ з • 16 • .. Б МІІІ до доroв ~СD~чеllllll DЗllр Н.М. npIIBaTIIIIM • ору opellдll земenы�оїї діЛЯНКl1 
~planLlloro oкpyry 28. 12.2007р. за Ка II~~~IYCOM Броварського міського 
jCLJ(OIO paдOIO та товариством з обм' - .' у~адеllllП між БроваРСЬКОIО 
: й К'" ежеllОIО ВIДПОВIДnnЬ • ф' IрссстроваШI У ІІІВСЬКІЙ регіонan 'п ф' '" .... IIICТJO.. IлаnТ ПnIОС" І ЬНІ І IЛlI Держ' ' 
ержавного земельноro кадастру при Де ж aB.HO~ ПlДПРllємства «Центр 
рсурсах) за K!!04~833800109 від 24.12.2б08~~~ОМУ КОМІтетІ УкраїШf по зсмenЬНlfХ 
І 1.123.ДоroВIР про внесення змін 
,ОСDі~чеНIІЙ Бвзир Н.М. приватни,.. до H:~ГO~OPY ореНДІІ земеЛЬІІОЇ ~іЛЯНКIІ 
ioтaplВnLHoro oкpyry 23.11.2007р. за Ка 22аРlУСОМ Броварс~кого МІСЬКОГО 
lliCLKOIO paдOIO та товариством з об - 85, укладений МІЖ БроваРСЬКОIО ,.. ,..ежеНОI • " , JореєстроваНIiИ У Київській регіонanы�ійй філії Д: • ВІДПОВІД~ЬІІІCТJО .. Булраш " 
~ержавноro земельного кадас ржавного ПlДnРІІЄltlства «Центр 
ресурсах» за N!!04~833800122:r: ;:'~2~еб~~~~0"'У комітеті УкраїНIІ по земелЬНІIХ 
; . 1.124:.дОГБОВIР про внесення змін до договору оренди земельної ділЯНКl1 іПОСВlдчеНIiИ взир Н М прив . І • •• атним нотаРІУСОМ Броварського міського 
.HOTapIВnLHoro oкpyry 28.12.2007р за Ка 2609 укладени" . Б . • • -, n МІЖ роваРСЬКОIО 

. МІСЬКОІО paдo~o та .. тов~~иств?м З ?бмежеНОIО відповідanьністю "Булраш" , 
зареєстровании у КИІВСЬКІИ репонanьН1Я філії Державного підпрllЄltlства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Н!!О40833800120 від 24.12.2008р.; 

. 1.125:Договір про внесення змін ДО договору оренди земельної діnЯНКІI 
посв~чении Бвзир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
H~TaplanhHoro округу 03. 12.2007р. за Н!! 2356, укладений між БроваРСЬКОIО 
МІСЬКОЮ радоІО та товариством з обмежеНОIО відповідanьністю .. Філайт I1nюс", 
зареєстрований у Київській реriонanьній філії Державного підприємства ссЦентр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраіНІ' по земельних 
ресурсах» за Н!!О40833800123 від 24.12.2008р.; 

1.126.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідчений Бвзир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 13.08.2002р. за Н!! 1402, укладений між Броварською 
MiCLKOIO радою та громадинами Мельник Серпєм Васильовичем та Сапожніковиltl 
Дмитром Олександровичем. зареєстрований У Київській реriонanьній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурс8Х) за N!!040833800119 від 
24. 12.2008р.; 

1.127.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дinянки 
посвідчений Бвзир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 20.02.2008р. за Н!! 428. >?Шад~ний M~ Броварс:кою MiCЬKO~ 
PВAOIO та товариством з обмежеНОIО ВIДПОВlДалЬНIСТІО ,,l(иlвспецрезерв. 
зареєстрований у Київській реriональніЙ філії Держа~ног? підп!'иємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному КОМІТеті УКР81НИ по земельних 
ресурсах» за Н!!040833800121 від 24.12.2008р.; оо • • 

1.128.Договір про внесення змін дО ДO~BOPY оренди зеМ~ЬНОІ Д1UНки ВІД 
27.02.2007р. ~ 040733800012 укладений .МІЖ Броварсько~ МІСЬКОЮ радою та 
ТОвариством з обмеженою відповідалЬНІСТЮ .. ГУТТА. зареєстрований у 



ОП О О 17 
іосЬКІ реПОllllJlЬНІЦ філії 
рЖВВllОГО земenы�ого кадастру n ІІ Де .ДержаВIIОГО. ~ідПРllсмства «Центр 
,сурсох)) ЗD H!!04~833800106 від 2iI202C~;'OMY КОМІтетІ Yкpaї1111 ПО земeJJы�Jtхx 
і 101290ДОГОВlР про внесеНІ'. зміll о 

, 022006Ро Nп 040633800048 Д ДO~OBOPY ореllДl1 земельної діЛRllКl1 від 
• о укnадеlШЙ МІЖ Бров • 
DBPIICТDOM З обмежеНОIО в'IД о о арСЬКОIО МІСЬКОІО paдOIO тв 

ПОВlдanЬНICТlО Закр о 
::llеРГОПРIfЛад" зареєстроваНІІ" К .. о" ите DKUIOHeplle TOBaplICТBO 
.. , It У ІІІВСЬКІЙ ре' ОЙ ФО о.. Д 
ідПРllсмства «Центр держаВІІОГО поналЬНІ InJl ержавного 

t 
оо земcnы�ого кадастру npll Державному комітеті 

КРОІШІ ПО земen~них ресурсах) за Н!!040833800105 від 230 І 2.2008ро; 
І 10130.ДОГОВIР про внесеНІI. ЗМI'н до Д оо О оговору ореНДІІ земелЬНОI ДIЛRJlКlI від 
12.05.2006р. Nп 0406338002.61 у~адеlf~Й між БроваРСЬКОJО міСЬКОІО радОІО та 
fOB~pJICТB~~ з ~б~оеженОІО ВIДПОВIДВnЬНІCТlО "Вinар", зареєстроваНIlП у Кllївській 
репонвnьНJИ фІЛIJ Державного ~ідп~иємства «Центр державного земеЛЬІІОГО 
~acтpy при Державному КОМІтетІ УкраїНІ! по земельних ресурсах») за 
iNg040833800104 від 23.1202008ро; 
; 1.131.Договір про внесення змін до договору оренди земелы�оїї діЛRJlКIІ від 
і29.01.2008р. Н!! 040833800018 укnадений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО paдOIO тв 
товариством з обмеженою відповідвnьнісТlО "БроваРСЬКIІЙ деревообробНIlП 
комбінат ,,явір", зареєстрований у Київській регіонвnьній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!!040833800107 від 23.1202008ро; 

1.1320Договір про внесення змін до договору оренди земельної діЛ.НЮI від 
29.03.2006ро Н!! 040633800141 укnадений між БроваРСЬКОJО міською радОІО та 
приватним підприємством "Иіда" , зареєстрований у Київській регіональнііі фinії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру ПР" 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсшО) за Н2040833800103 від 
230 1202008ро; 

101ЗЗ.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дinвHКlI від 
2400302006ро Н!! 040633800122 укnадений між Броварською міською paдOIO тв 
приваТНОIО фірмою "тео", зареєстрований У Київській регіональній фinії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру П~.І 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н2040833800102 ВІД 

23.12.2008ро; о .. О О 
1.IЗ40Договір про внесення ЗМІН ДO .. ДO~BOPY оренди земе~ЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 

17.0S02006po Н!! 040633800275 укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ paдo~ та 
приватним підприємцем Кулагою Петром ~олодимировИ'!ем, зареєстрованl~И у 
книзі записів державної реєстраціі ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 24012.2008po. 

ВИКОНУlоча обов '.зки начальника 
земельного відділу - заступНИК 

наЧвnьника земельного відділу 
:;~~~=t-- Л.м.Гудименко 
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